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Стручно усавршавање запослених у јединицама

локалних самоуправа постало је законска обавеза

Скупштина Републике Србије донела је Закон о На сложеност и озбиљност ове области, 

запосленима у аутономним покрајинама и стручног усавршавања запослених у локалним 

јединицама локалне самоуправе. Дуго очеки- самоуправама, указује и чињеница да је и пре 

вани и припреман Закон, донео је многе новине и него што су одредбе Закона о запосленима у 

уредио област која је била недовољно сређена и аутономним покрајинама и јединицама локалне 

дефинисана. самоуправе, које се тичу стручног усавршавања  

Једна од најважнијих новина је обавеза стручног примењене, дошло до предлагања измена и 

усавршавања и оспособљавања запослених у допуна Закона. 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе. Непрекидно учење и усавршавање 

сматрано је неопходним и саставним делом 

озбиљног рада и незаобилазним условом 

успешне каријере у јавној управи. Усвајањем 

новог закона, стално стручно усавршавање 

постаје обавеза и прецизније се уређује начин и 

финансирање истог. 

Предвиђено је да се средства за опште програме 

стручног усавршавања обезбеде из буџета Ресорно Министарство државне управе и 

Републике Србије, а средства за стручно локалне самоуправе припремило је радну 

усавршавање службеника по посебним про- верзију Закона о изменама и допунама тог 

грамима стручног усавршавања, обезбеђиваће закона и отпочела је јавна расправа. 

се из буџета послодавца, тј. јединица локалне 

самоуправе. Предложеним изменама, предвиђа се оснивање 

Националне академије за стручно усавршавање 

Влада Републике Србије, основала је Савет за у Јавној управи. Упоредо са објављивањем 

стручно усавршавање запослених у јединицама радне верзије Закона о изменама и допунама 

локалне самоуправе који има председника и Закона о запосленима у аутономним покра-

седам чланова. Савет је предложио, а надлежно јинама и јединицама локалне самоуправе, 

Министарство државне управе и локалне објављена је и радна верзија Закона о 

самоуправе, усвојило програме општег конти- Националној академији за стручно усаврша-

нуираног стручног усавршавања, општег вање у Јавној управи.

стручног усавршавања руководилаца и 

програме општег стручног усавршавања Народну Скупштину и ресорно министарство, а 

напредних вештина, обучавања и управљања нарочито локалне самоуправе у Србији очекује 

личним развојем и развојем запослених. још доста расправа, нових одлука и много рада 

на коначном и оптималном уређивању области 

Надлежност Савета је и да предложи крите- стручног усавршавања и оспособљавања 

ријуме и услове за акредитацију реализатора запослених у локалној самоуправи.

програма стручног усавршавања у погледу 

кадровске оспособљености, искуства и Информатика а. д. преко свог Наставног центра 

резултата у реализацији програма као и  и програма ЕДУМЛОС спремна је да се укључи и 

материјално-техничке опремљености. Избор да свој допринос значајном  задатку успо-

извођача програма ће се вршити у поступцима стављања развијеног и одрживог система 

јавних набавки у складу са одговарајућим континуираног стручног усавршавања запо-

законом. слених у јединицама локалне самоуправе.
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Информатика а. д. је најстарија информатичка 

компанија у Србији са седиштем у Београду и 

предста-вништвима у неколико градова Србије. 

Осим делатности из области информационих 

технологија, компанија Информатика а. д. разви-

ја савремен, добро опремљен Наставни центар 

који се бави обуком и унапређивањем знања, не 

само у области информационих технологија већ 

и у областима целокупног пословања.

Едукација за модерну локалну самоуправу, 

(ЕДУМЛОС), представља посебан сет курсева Република Србија је корисник средстава из 

намењених локалним самоуправама и претприступних фондова ЕУ од 2000. године, а 

општинским јавним предузећима. Курсеви из као земља кандидат за чланство у Европској 

области писања пројеката за ЕУ фондове, унији (ЕУ), кроз IPA II користи средства за 

управљања, буџетирања, јавних набавки, спровођење политичких, институционалних, 

привлачења инвеститора, маркетинга, страних економских и социјалних реформи у процесу 

језика, итд. посебно су прилагођени за потребе припрема за чланство у ЕУ. 

запослених у локалним самоуправама. Ефикасно управљање финансијским сре-

дствима претприступних фондова у земљама 

Курсеви су у поступку прилагођавања про- које приступају ЕУ, зависи пре свега од 

грамима, које је, на предлог Савета за стручно постојања административних капацитета на 

усавршавање запослених у јединицама локалне свим нивоима власти и од великог је значаја за 

самоуправе, усвојило надлежно Министарство процес припреме за коришћење европских 

државне управе и локалне самоуправе. структурних и инвестиционих фондова када 

Наставни центар Информатике а. д. располаже земља постане чланица ЕУ.

савремено опремљеним учионицама, а курсеве Један од интересантних и расположивих 

држе стручни и искусни предавачи. Поред фондова за локалну самоуправу је Европски 

сопствених  стручних  кадрова  ко јима социјални фонд, који је активан у периоду од 

Информатика а. д. располаже, ангажовани су и 2014 - 2020. године, а подржава инвестиције у 

други предавачи, професори факултета, земљама чланицама ЕУ у области запо-

програмери, као и експерти са великим шљавања, образовања, социјалног укљу-

практичним искуством из рада локалних чивања, као и иницијативе за модернизацију 

самоуправа. јавне управе. 

На дводневном уводном семинару који је 

Током 2016. године програм ЕДУМЛОС Информатика припремила за запослене у 

представљен је на јавним презентацијама и локалној самоуправи, представљено је на 

скуповима у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом занимљив, интерактиван начин који су то 

Саду, а презентацијама је присуствовао велики расположиви фондови ЕУ, по следећим темама:

број представника из локалних самоуправа и ŸКоје су то актуелне могућности конкурисања 

локалних јавних предузећа и установа. на пројектима ЕУ намењеним локалној 

Више о курсевима из групе курсева Едукација за самоуправи

модерну локалну самоуправу - ЕДУМЛОС, ŸКако до информација о актуелним конкурсима

можете сазнати на интернет сајту: ŸШта све подразумева, са примерима из 

праксе,  
ŸПисање пројекта.
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ЕУ програми намењени локалним

самоуправама и писање пројеката
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Улагање у унапређење комуникацијских завршити. Поједини клијенти унапред 

вештина запослених на свим нивоима долазе несигурни са очекивањем да треба 

локалне самоуправе  вишеструко се враћа, да их охрабрите, да им посветите пажњу, док 

како кроз побољшање унутрашње радне друге такво понашање фрустрира и желе да 

атмосфере, тако и кроз унапређење се што пре усресреде на суштину посла. 

сарадње са клијентима и корисницима Неки клијенти себе доживљавају као 

услуга. потпуно исправне, а у понашању других виде 

лоше намере или претњу што их чини 

изузетно тешким за сарадњу. Са оваквим 

људима, без обзира да ли су нам сарадници 

или клијенти треба пажљиво бирати приступ 

и избегавати упадање у замку њихових 

комуникационих образаца. 

Истраживања показују да је за успех у 

сваком послу од изузетне важности 

способност да контролишу сопствене, али и Шта ради? Штампа, фотокопира, скенира – 

разумеју туђе емоције. Можете поседовати црно-бело или у боји. 

врхунско образовање и бити изузетно Штампање - овлашћења и потврда, гра-

стручни, али да не остварујете циљеве јер ђевинских дозвола, образаца који се 

лако побесните, не разумете узроке користе у општини,  извода из катастарских 

понашања својих колега и клијената и не књига,  бројева за уређење редова 

знате да изађете на крај са агресивним и (редомат)...

манипулативним особама. Могућност додавања нових функциона-

лности према специфичним захтевима 

Овај тренинг вам омогућава да унапредите клијената.

своје професионалне вештине и научите да 

посматрате ствари из угла друге особе. Тако Скенирање различитих

ћете разумети како размишља бесан, докумената и образаца.

разочаран или захтеван клијент и како треба 

да комуницирате са њима а да не упаднете у Фотокопирање докумената 

замку сопственог пасивног или агресивног и образаца

реаговања. 

Иза сваке врсте неконструктивног или 

неадекватног понашања постоји нека врста Могућност изнајмљивања

ирационалног размишљања која не мора да и бесплатног пробног 

има везе са вама или са послом који треба периода.

Како поступати са захтевним 

и агресивним клијентима и колегама

Kontakt: tel. 3215-245; e-mail: lokalna.samouprava@informatika.com

Информатика је за јавне 

институције развила модеран 

дигитални киоск (Easy2u)


