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Увод

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

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

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

У оквиру реализације Пројекта „Подршка даљем унапређењу процеса стручног усавршавања државних 
службеника“, Министарство за државну управу и локалну самоуправу је у сарадњи са Службом за управљање 
кадровима и Канцеларијом за европске интеграције, а уз донаторску подршку Владе Краљевине Норвешке, 
започело рад на припреми одговарајућег стратешког документа којим ће бити дефинисан правац у процесу 
развоја система стручног усавршавања државних службеника, као и потребне мере и активности у оквиру 
овог процеса. Публикација која је пред вама даје осврт на искуства стечена у току овог  процеса, главне 
учеснике у процесу, као и основна решења која су предвиђена стратешким документом.

 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

http://www.drzavnauprava.gov.rs/view_file.php?file_id=441
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I  Подршка даљем унапређењу 
процеса стручног усавршавања 
државних службеника

1. Стратешки оквир и постојећа пракса у области 
стручног усавршавања

Неопходност уређења области стручног усавршавања 
државних службеника  препозната је у низу релевантних 
националних стратешких докумената. Тако је, према Стратегији 
реформе државне управе у Републици Србији и Акционом 
плану за спровођење реформе државне управе у Републици 
Србији 2009–2012, посебна пажња посвећена утврђивању 
активности у вези са унапређењем стручног усавршавања 
државних службеника. У том смислу, у делу Акционог 
плана који се односи на принципе професионализације 
и деполитизације издвојена је посебна област посвећена 
континуираном стручном усавршавању државних службеника. 
Један од резултата који су предвиђени у оквиру ове области 
јесте усвајање Стратегије обуке државних службеника са 
Акционим планом за њено спровођење.

У одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању 
(ССП) између ЕУ и Републике Србије које се односе на државну 
управу, истакнуто је да ће сарадња са циљем да се обезбеди 
развој ефикасне и одговорне државне управе превасходно 
бити усредсређена на изградњу институција, укључујући 
развој и примену транспарентног и непристрасног система 
запошљавања, управљања кадровима и напредовања у 
јавној служби, континуирану обуку и промовисање етике у 
државној управи. 

У Националном програму за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију (НПИ) који је усвојила Влада 2008. године, у 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

Постојећа пракса у области 
стручног усавршавања

Постојећа пракса се у вези са обављањем 

стручног усавршавања државних слу-

жбеника и поред позитивних помака у 

претходном периоду још увек одликује 

одређеним недостацима. Главни не-

достатак представља непостојање 

системског и трајног приступа у  вези 

са стручним усавршавањем државних 

службеника, као дела система управљања 

људским ресурсима у државним органима. 

Такође, присутна је и неусклађеност и 

дисперзија послова државне управе из 

области стручног усавршавања државних 

службеника. Утврђени програми стручног 

усавршавања државних службеника 

не одсликавају у пуној мери стратешке 

документе, односно опште и специфичне 

циљеве државних органа. Коначно, у 

постојећој пракси поједини кључни 

елементи процеса стручног усавршавања 

(као што су: процедуре и стандарди 

за припрему и спровођење програма 

стручног усавршавања, меха-низми за 

проверу практичних ефеката спроведених 

обука итд.) или не постоје или нису 

довољно развијени. 
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поглављу које се односи на административне капацитете се, 
поред осталог, истиче: „С обзиром на искуства држава-чланица 
ЕУ и кандидата за чланство у ЕУ, Србији ће бити потребни 
добро обучени, ефикасни и стручни службеници у државној 
управи како би успешно спровела Споразум о стабилизацији 
и придруживању ЕУ и наставила интеграцију у ЕУ. Све земље 
у овом процесу предузеле су обимну и дугорочну обуку 
државних службеника, која се одвијала упоредо са реформом 
саме државне управе и која је подразумевала континуирано 
усавршавање као право и обавезу запослених у државној 
служби“. У вези са тим, у НПИ су истакнути досадашњи 
резултати у обуци државних службеника, као и будући 
краткорочни и средњорочни приоритети у области стручног 
усавршавања државних службеника.

2. Подршка припреми стратегије стручног 
усавршавања државних службеника у Републици 
Србији

Имајући у виду обавезе утврђене стратешким документима, 
као и недостатке у постојећој пракси у вези са стручним 
усавршавањем државних службеника, Министарство за 
државну управу и локалну самоуправу је, у складу са својим 
надлежностима у области стручног усавршавања државних 
службеника, иницирало  израду стратегије стручног 
усавршавања државних службеника у Републици Србији. 
Подршка стварању даљих услова за системско решење питања 
стручног усавршавања државних службеника у Републици 
Србији обезбеђена је у оквиру реализације Пројекта „Подршка 
даљем унапређењу процеса стручног усавршавања државних 
службеника“. Уз донаторску подршку Владе Краљевине 
Норвешке, Пројекат је од децембра 2009. године до фебруара 
2011. године реализовало Министарство у сарадњи са 
Службом за управљање кадровима и Канцеларијом за 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

Учесници у процесу 

Израду  стратегије стручног усавршавања 

државних службеника у Републици Србији 

усмеравала је Пројектна група  за припрему 

стратегије стручног усавршавања 

државних службеника, састављена од 

представника Министарства за државну 

управу и локлану самоуправу, Министа-

рства финансија, Министарства просвете, 

Службе за управљање кадровима, 

Канцеларије за европске интеграције, 

Генералног секретаријата Владе и 

Секретаријата за законодавство. 

За потребе припреме документа ангажована 

је одговарајућа домаћа и међународна 

експертиза.

У циљу пружања подршке припреми   

стратегије, као и реализацији пратећих 

активности на оперативнијем нивоу 

формиран је Оперативни тим државних 

службеника састављен од представника 

Министарства за државну управу и ло-

калну самоуправу, Службе за управљање 

кадровима и Канцеларије за европске 

интеграције, као кључних партнера на 

реализацији Пројекта. 
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европске интеграције, међународном организацијом  Interna-
tional management group (IMG), као и норвешком Агенцијом за 
јавну управу и електронску управу (Difi). 

Пројекат је био посвећен припреми стратегије стручног 
усавршавања државних службеника у Републици Србији са 
акционим планом за њену реализацију. Овим документом 
се дефинише  правац у процесу развоја система стручног 
усавршавања државних службеника у Републици Србији, 
као и потребне мере и активности које су неопходне за 
његово успешно успостављање и функционисање. Намера 
је да се на овај начин допринесе успостављању целовитог, 
свеобухватног, квалитетног и одрживог система стручног 
усавршавања државних службеника. 

Припрема стратегије стручног усавршавања државних 
службеника у Републици Србији одвијала се у неколико 
фаза, а сам процес припреме документа подразумевао 
је спровођење широког консултативног процеса ради 
благовременог укључивања шире стручне јавности.

Припрема иницијалних анализа

Полазну основу у процесу припреме стратегије стручног 
усавршавања државних службеника у Републици Србији 
чине три анализе које су израђене у оквиру Пројекта, а то 
су: Анализа правног и институционалног оквира, Анализа 
заинтересованих страна у области стручног усавршавања 
државних службеника и Упоредна анализа обуке у државној 
служби у одабраним европским државама. Анализа правног 
и институционалног оквира имала је за циљ системско 
истраживање међусобно повезаних и зависних целина – 
правног и институционалног оквира стручног усавршавања 
државних службеника у Републици Србији, док је циљ Анализе 
заинтересованих страна у области стручног усавршавања 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

Иницијалне анализе

Анализа институционалног и правног 

оквира  омогућила је детаљан увид у 

нормативни и институционални аспект 

стручног усавршавања државних службе-

ника у Републици Србији. У оквиру ове 

анализе размотрене су потребе за изменама 

и допунама прописа система државне 

управе и управљања људским ресурсима 

који се односе на стручно усавршавање, 

као  и оних норми које непосредно 

уређују област стручног усавршавања. С 

друге стране, анализирана је и постојећа 

институционална структура организовања 

и реализације стручног усавршавања, као и 

степен координације постојећих учесника 

у овом процесу. Циљ је био да се, имајући у 

виду претходно дефинисан круг корисника, 

сврху стручног усавршавања, као и ка-

дровске, финансијске и друге материјалне 

ресурсе, размотри потреба за доградњом 

институционалне структуре у овој области, 

али и мере за побољшање координације 

свих релевантних учесника.

Анализа заинтересованих страна 

је омогућила увид у све битне аспекте 
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државних службеника био стицање увида у процес стручног 
усавршавања у државној управи имајући у виду све кључне 
актере у том процесу. Упоредна анализа обуке у државној 
служби у одабраним европским државама омогућила је да се 
сагледају искустава и праксе у области стручног усавршавања 
у Немачкој, Грчкој, Аустрији, Литванији, Чешкој и Норвешкој. 
Налази ове анализе указали су на потребу детаљнијег 
упознавања са искуствима и праксом обуке државних 
службеника у Републици Литванији и Савезној Републици 
Немачкој као релевантних у контексту пружања доприноса 
даљем развоју система стручног усавршавања државних 
службеника у Републици Србији.

Ове анализе су дале одговарајуће смернице у току израде 
стратегије стручног усавршавања државних службеника и 
акционог плана за њено спровођење. 

Размена искустава

Ради упознавања државних службеника из  Републике Србије 
са искуствима и праксом обуке државних службеника у 
одабраним европским земљама, а у контексту пружања 
доприноса даљем развоју система стручног усавршавања 
државних службеника у Републици Србији, организоване су 
две студијске посете: студијска посета Републици Литванији и 
студијска посета Савезној Републици Немачкој. Током посете 
Савезној академији за јавну управу BAköV и Министарству 
унутрашњих послова, кључним институцијама у систему 
обуке државних службеника у Савезној Републици Немачкој, 
као и током посете Литванском институту за јавну управу 
(Lithuanian Institute of Public Administration, LIPA) и литванском 
Министарству унутрашњих послова, кључним институцијама 
у систему обуке државних службеника у Републици Литванији, 
учесници студијских посета имали су прилику да се детаљније 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

постојеће праксе стручног усавршавања 

државних службеника у Републици Србији: 

садржај и методе рада, квантитет активности 

и њихове носиоце, институционални и 

кадровски капацитет органа државне управе 

за реализацију ове функције. Анализом су 

прикупљене информације о реализацији 

активности стручног усавршавања у пракси. 

Извршен је увид у постојећу документацију: 

евиденцију коју о стручном усавршавању 

имају Служба за управљање кадровима и 

Канцеларија за европске интеграције, као и 

у доступну документацију  репрезентативног 

узорка појединачних органа државне управе 

који су обухваћени анализом. Уз то, урађени 

су појединачни интервјуи са квалификованим 

представницима заинтересованих страна. 

У Упоредној анализи обуке у државној 

служби у одабраним европским 

државама  представљен је законодавни 

оквир који регулише статус државних 

службеника, институционални оквир за 

управљање и развој људских ресурса, преглед 

садржаја и врста обука, начин верификације 

завршених обука, као и начин финансирања 

система стручног усавршавања државних 

службеника у Немачкој, Грчкој, Аустрији, 

Литванији, Чешкој и Норвешкој. 
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упознају са постојећим правним и институционалним 
оквиром за обуку државних службеника у ове две државе, 
као и са искуствима у спровођењу и практичној примени 
овог оквира. Искуства стечена током студијских посета узета 
су у обзир приликом израде Нацрта стратегије стручног 
усавршавања државних службеника у Републици Србији.

Спровођење консултативног процеса

Укључивање стручне јавности у најважнијим фазама 
процеса израде стратешког документа омогућено је 
спровођењем широког консултативног процеса. У оквиру 
овог процеса организоване су две радионице под називом 
„Ка одговорнијој и ефикаснијој државној управи“, којима 
је присуствовало више од шездесeт представника органа 
државне управе, служби Владе, судова и тужилаштва, као и 
представника високообразовних и научних институција. 
На радионицама су учесницима представљене иницијалне 
анализе израђене у оквиру пројекта, које су представљале 
полазну основу у процесу израде стратешког документа, а 
потом и Нацрт стратегије стручног усавршавања државних 
службеника у Републици Србији. Покретање и спровођење 
ширег дијалога допринело је бољем сагледавању како  
суштине и значаја даљег унапређења стручног усавршавања 
државних службеника у Републици Србији тако и корака које 
је неопходно спровести у даљем развоју система стручног 
усавршавања државних службеника у Републици Србији.

Припрема стратешког документа

Након припреме иницијалних анализа, започета је припрема 
стратегије стручног усавршавања са акционим планом 
за њено спровођење. Припрема овог документа текла је 
паралелно са спровођењем консултативног процеса и 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

Правовремено информисање 
државних службеника и медија

Полазећи од искустава стечених током одржавања 

радионица које су биле усмерене на благовремено 

укључивање шире струче јавности у процес 

припреме стратегије стручног усавршавања 

државних службеника у Републици Србији, уочена 

је потреба за додатним упознавањем одређених 

циљних група са решењима и изазовима које 

предвиђа стратешки документ. Са тим циљем, 

организована је радионица под називом „Стручно 

усавршавање државних службеника – очекиване 

промене у блиској будућности“ за приоритетне 

групе државних службеника. На овој радионици 

учесницима су представљене очекиване 

промене у области стручног усавршавања 

државних службеника. Такође, пружена је 

даља подршка спровођењу  иницијативе која 

је усмерена на развијање мреже контаката и 

унапређење комуникације између представника 

медија и државне управе, а која је покренута у 

оквиру реализације актуелног процеса реформе 

државне управе, кроз организацију радионица са 

новинарима. На радионици која је одржана под 

називом  “Професионалитација државне управе и 

медији“, новинарима су представљене  очекиване 

промене на пољу професионализације државне 

управе, а у контексту успостављања новог система 

стручног усавршавања државних службеника. 
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разменом искустава. Резултат свих ових активности је Предлог стратегије стручног усавршавања државних 
службеника у Републици Србији са акционим планом за њено спровођење који ће бити прослеђен Влади 
на усвајање. Преглед кључних смерница за успостављање новог система стручног усавршавања државних 
службеника у Републици Србији датих у Предлогу стратегије приказан је у наставку ове публикације. 

II Преглед кључних смерница за успостављање новог система 
стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији

Предлог стратегије стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011–
2013. године даје основне смернице за успостављање новог, свеобухватног и одрживог система стручног 
усавршавања државних службеника у овом периоду. Приликом израде овог документа пошло се од постојеће 
ситуације у области стручног усавршавања државних службеника са намером да се системски уреди питање 
стручног усавршавања и професионалног развоја државних службеника.

Циљеви и принципи стратегије

Главни циљ стратегије, како је то наведено у самом документу, јесте „допринос повећању ефикасности и 
економичности рада државне управе и њене делотворности у погледу остваривања права и интереса грађана, 
субјеката привређивања и других носилаца права и обавеза, кроз стварање услова за континуирано и свеобухватно 
повећање нивоа компетенција државних службеника“. Овај циљ се може постићи само успостављањем одрживог 
система стручног усавршавања који ће допринети повећању нивоа знања и вештина државних службеника.

Спровођење стратегије базираће се на принципима континуитета, обухватности и равноправности, 
одрживости система стручног усавршавања, ефикасности и ефективности стручног усавршавања и 
стандардизације процеса у оквиру система стручног усавршавања.

Појам стручног усавршавања

Стратегија  полази од најшире дефиниције стручног усавршавања, која обухвата разноврсне облике образовања и 
обуке у свим фазама развоја каријере државних службеника. Тако се под стручним усавршавањем подразумева сваки 
облик образовања и/или обуке чији је циљ одржавање постојећих или стицање нових знања и вештина неопходних за 
извршавање постојећих или будућих функција, дужности и задатака који произилазе из одређеног посла или занимања. 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА
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На кога се односи стратегија      

Стратегијом се утврђују принципи и садржина стручног 
усавршавања за сва лица која имају статус државног 
службеника према Закону о државним службеницима. Како 
се наводи у овом закону, то су запослени у органима државне 
управе, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком 
јавном правобранилаштву, службама Народне скупштине, 
председника Републике, Владе, Уставног суда и службама 
органа чије чланове бира Народна скупштина, или с њима 
повезаних општих правних, информатичких, материјално-
финансијских, рачуноводствених и административних 
послова. С обзиром на то да законска дефиниција државног 
службеника, осим службеника органа државне управе 
(министарстава, органа управе у саставу министарстава и 
посебних организација), обухвата и службенике из других 
државних органа чији се послови у мањој или већој мери 
разликују од уобичајених послова у органима државне 
управе, ове разлике се морају узети у обзир приликом 
утврђивања општих програма стручног усавршавања 
државних службеника. За ове одређене категорије 
државних службеника, као што је нпр. случај  са државним 
службеницима у Пореској управи, судовима и тужилаштвима, 
већ се организују или ће се организовати специјализоване 
обуке у посебним тренинг центрима.

Припрема, утврђивање и надзор над спровођењем 
програма стручног усавршавања 

Садашња надлежност Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу, према Закону о министарствима, јесте 
да, поред осталог, обавља и послове државне управе који 
се односе на стручно усавршавање запослених у државним 
органима. Имајући у виду природу, сложеност и обим послова 

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

Измене правног оквира

Да би се успоставио нови систем стручног 

усавршавања државних службеника, не-

опходно је изменити постојеће прописе, али 

и донети неке нове. 

Када се говори о изменама постојећих пропи-

са, ту се пре свега мисли на измене закона којим 

се регулише положај државних службеника, 

као и подзаконских аката којима се уређује 

делокруг појединих владиних служби које 

обављају неке од послова у вези са стручним 

усавршавањем државних службеника.

Такође, да би се обезбедио квалитет програма 

стручног усавршавања, неопходно је донети 

прописе којима се уређује процедура за 

утврђивање потреба за програмима стручног 

усавршавања државних службеника, захтеви 

у погледу садржине програма стручног 

усавршавања  државних службеника, пра-

вила за одобравање програма стручног 

усавршавања државних службеника, правила 

за сертификацију субјеката овлашћених за 

спровођење програма стручног усавршавања  

државних службеника, као и поступак њихо-

вог ангажовања.
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који се односе на стручно усавршавање запослених у државним органима, као и неопходност да се са једног 
места управља и координира пословима државне управе који се односе на стручно усавршавање државних 
службеника, процес припреме стратегије је указао да је најцелисходније решење да се у оквиру надлежног 
министарства образује посебан организациони део у коме ће бити обједињени послови који се односе на 
припрему, утврђивање и надзор над спровођењем програма стручног усавршавања државних службеника.

У складу са стратегијом, послови које ће надлежно министарство обављати јесу, између осталог: координација 
и праћење спровођења стратегије, припрема програма општег стручног усавршавања државних службеника, 
предлагање прописа у вези са стручним усавршавањем државних службеника, утврђивање и одобравање 
програма стручног усавршавања  државних службеника и сертификација субјеката овлашћених за спровођење 
стручног усавршавања државних службеника, као и вођење евиденција у вези са стручним усавршавањем 
државних службеника.

При обављању наведених послова, организационом делу у саставу надлежног министарства стручну помоћ 
ће пружати стално тело за програме стручног усавршавања државних службеника. Чланови овог тела биће 
стручњаци различитих специјалности од значаја за стручно усавршавање, и то државни службеници и 
појединци из образовних и научних институција и других организација. Тело ће имати задатак да утврђује 
предлог програма општег стручног усавршавања (концепт и садржину), оцењује усклађеност предложених 
посебних програма стручног усавршавања са утврђеним стандардима, али и са програмом општег стручног 
усавршавања, као и да континуирано даје смернице зa унапређење програма стручног усавршавања. Чланове 
овог тела именоваће министар надлежан за послове државне управе. 

И у новом систему ће се задржати подела на тзв. опште програме стручног усавршавања државних службеника 
(који важе за све или поједине категорије државних службеника) и посебне програме стручног усавршавања 
државних службеника (који се доносе као специфични за поједине органе). 

Приоритетни програми стручног усавршавања

У стратегији се утврђују следећи приоритетни програми општег стручног усавршавања државних 
службеника:  

програми оспособљавања приправника за полагање државног стручног испита и увођења приправника •	
у рад –  неопходност ових програма следи како из законске одредбе која утврђује обавезу приправника 
да положи државни стручни испит тако и из потребе да се стандардизује процес увођења приправника 
у рад у државним органима;

ПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА
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програми за новозапослене државне службенике – и овој групи државних службеника потребно је •	
одређено уводно стручно усавршавање, с тим што би ове обуке у случајевима када државни службеник 
треба да полаже и државни стручни испит, биле организоване паралелно са припремом за полагање 
државног стручног испита;

програми континуираног стручног усавршавања државних службеника – ови програми су намењени •	
државним службеницима на различитим радним местима, са различитим нивоима стручности, а треба 
да буду у функцији остваривања циљева и задатака утврђених стратешким документима, прописима и 
плановима рада. Ови програми треба, између осталог, да омогуће боље разумевање процеса реформе 
државне управе, система функционисања ЕУ, као и правила којих се придржавају све земље чланице ЕУ у 
својој институционалној и административној пракси (тзв. општи принципи Европског административног 
простора). У групу програма континуираног стручног усавршавања могли би се сврстати и програми 
који се односе на усавршавање које је неопходно за обављање одређене врсте послова државне управе 
када је реч о промени радног места, али и програми из многих других области, као што су информационе 
технологије, страни језици итд;

програми за државне службенике који су руководиоци унутрашњих организационих јединица – ови •	
програми подразумевају обуке из области менаџерских вештина за професионалне јавне менаџере, као 
што су управљање тимом и задацима, надгледање и супервизија, делегирање задатака и одговорности, 
управљање променама, управљање пројектом и др; 

програми обуке за оспособљавање предавача.•	

Што се тиче програма посебног стручног усавршавања, они ће се, као и до сада, утврђивати у сваком од 
државних органа у складу са посебним потребама државног органа, стратешким документима, прописима и 
плановима рада. Посебне програме доносиће руководиоци државних органа (као и до сада), а ови програми 
ће морати да испуњавају прописане захтеве у погледу квалитета (садржине), као и да буду одобрени у 
прописаном поступку. Програме ће реализовати субјекати који су овлашћени за спровођење програма 
стручног усавршавања државних службеника. 

Спровођење програма стручног усавршавања 

Како би се обезбедило ефикасно и квалитетно стручно усавршавање државних службеника, спровођење 
утврђених програма општег стручног усавршавања требало би да се обавља у посебном – одвојеном 
организационом делу, изван надлежног министарства.
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Сходно томе, предвиђено је да се реализација стратегије одвија у две фазе. У првој фази реализације стратегије 
планира се уклапање постојеће организационе структуре Службе за управљање кадровима у нови систем 
стручног усавршавања. Током друге фазе, намера је да се оснује централна национална институција која 
би обављала послове спровођења програма општег стручног усавршавања државних службеника. Ово је 
логично решење имајући у виду да све земље у транзицији, оне које су се недавно интегрисале у ЕУ, као и 
већина оних које су кандидати за чланство у ЕУ, већ основале једну централну националну установу или су у 
процесу њеног оснивања. 

Оваква национална институција би пре свега спроводила програме општег стручног усавршавања, била би 
усмерена ка потребама праксе и требало би да има статус посебне организације, установе и сл. Предавачи у 
овој институцији били би, пре свега, државни службеници са одређеним квалификацијама и радним искуством. 
На овај начин би се постигла одрживост новог система стручног усавршавања државних службеника, јер би 
се искуство и знање које је државни службеник стекао на најбољи могући начин искористило и пренело на 
млађе и мање искусне колеге.

Финансирање стручног усавршавања државних службеника

За финансирање новог система стручног усавршавања морају се обезбедити финансијска средства у буџету 
Републике Србије, у складу са утврђеним потребама за стручним усавршавањем. Приликом планирања 
потребних средстава за спровођење стручног усавршавања државних службеника, свакако треба узети у 
обзир и могућност коришћења осталих домаћих и страних извора финансирања која су на располагању.

План за спровођење стратегије

План спровођења стратегије садржан је у акционом плану за спровођење стратегије који је саставни део 
ове стратегије. Акционим планом се детаљно дефинишу потребне мере и активности које су неопходне за 
успешно и правовремено спровођење овог стратешког документа. 
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