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ПОСЕБАН ПРОГРАМ ОБУКЕ  

ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  МОДЕЛОВАЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА 

Циљ програма  Стицање неопходних знања службеника о процедурама моделовања квалитета 
ваздуха и  оспособљавање запослених за коришћење софтверског модула 

Опис програма и 
тематских целина  

- Припрема улазних података; 
- Валидирање/калибрација модела на постојећим подацима; 
- Коришћење модела у оцени/процени квалитета ваздуха; 
- Примена модела у изради планова управљања квалитетом ваздуха. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници и руководиоци у Сектору за мониторинг и информациони систем 
животне средине 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  УПРАВЉАЊЕ АУТОМАТСКИМ МОНИТОРИНГОМ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ 
ВАЗДУХА 

Циљ програма  Унапређење знања службеника са циљем успостављања адекватне процедуре 
контроле квалитета мерења и валидирања добијених резултата из локалне мреже 
аутоматског мониторинга квалитета ваздуха на територији Аутономне покрајине 
Војводине 

Опис програма и 
тематских целина  

- QA/QC процедуре; 
- Валидација и анализа резултата мерења; 
- Извештавање.  

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници у Сектору за мониторинг и информациони систем животне средине 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА 

Циљ програма  Стицање неопходних знања службеника о начину израде Плана квалитета ваздуха 
у Аутономној покрајини Војводини и краткоричних акционих планова и 
обезбеђивања њиховог ефикасног спровођења 

Опис програма и 
тематских целина  

- Методологија прикупљања улазних података и методологија обраде 
података;  

- Методологија израде планских докумената и начин припреме и обраде 
улазних података; 
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- Сагледавање краткорочних, средњорочних и дугорочних мера и 
дефинисање адекватних мера; 

- Спровођење донетих планова. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито службеници у Сектору за мониторинг и 
информациони систем животне средине 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Циљ програма  Стицање неопходних знања службеника са циљем унапређења информационог 
система заштите животне средине    

Опис програма и 
тематских целина  

- Израда базе података;  
- Методологија обраде података, статистичка обрада и презентација 
података везаних за заштиту животне средине; 
- Упознавање са софтверским програмима који се користе за 
управљање квалитетом животне средине. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито службеници у Сектору за мониторинг и 
информациони систем животне средине 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ЖИВОТНЕ СЕДИНЕ 
(ВАЗДУХ, ЗЕМЉИШТЕ, ВОДА, БУКА, ОТПАД) 

Циљ програма  Унапређење знања и вештина и стицање неопходних знања службеника у анализи 
података са циљем добијања информација за управљање животном средином и 
имплементације система управљања квалитетом животне средине     

Опис програма и 
тематских целина  

- Упознавање са захтевима стандарда квалитета серије - ИСО 14000; 
17025;  
- Практична обука. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито службеници у Сектору за мониторинг и 
информациони систем животне средине 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  БУКА И ВИБРАЦИЈЕ 

Циљ програма  Унапређење знања и вештина службеника са циљем практичне примене стечених 
знања у области заштите од буке и вибрација      

Опис програма и 
тематских целина  

- Методологија мерења и упознавање са важећим стандардима квалитета у 
овој области; 

- Конципирање  мониторинга; 
- Анализа и примена законске регулативе.  
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Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито службеници у Сектору за мониторинг и 
информациони систем животне средине 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  НЕЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ 

Циљ програма  Унапређење знања и вештина службеника са циљем практичне примене стечених 
знања у области заштите од нејонизујућих зрачења    

Опис програма и 
тематских целина  

- Методологија мерења и упознавање са важећим стандардима квалитета у овој 
области; 
 - Конципирање  мониторинга; 
- Анализа и примена законске регулативе 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито службеници у Сектору за мониторинг и 
информациони систем животне средине 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА – МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ И 
ПОДЗЕМНИХ ВОДА 

Циљ програма  Унапређење знања и вештина службеника са циљем адекватног успостављања 
система мониторинга квалитета површинских и подземних вода      

Опис програма и 
тематских целина  

- Концепт мониторинга и методологија обраде података; 
- Технологија прераде воде и припреме воде за пиће. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито службеници у Сектору за мониторинг и 
информациони систем животне средине 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

Циљ програма  Унапређење знања и вештина службеника у области управљања отпадом      

Опис програма и 
тематских целина  

- Примена Закона о управљању отпадом; 
- Управљање посебним токовима отпада;  
- Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и 

животна средина; 
- Превенција настајања отпада посебно развојем чистијих технологија и 

рационалним коришћењем природних богатстава, отклањање опасности 
од штетног дејства на здравље људи и животну средину;  

- Поновно искоришћење и рециклажа отпада; 
- Издвајање секундарних сировина из отпада;  
- Коришћење отпада као енергента;  
- Развој поступака и метода за одлагање отпада;  
- Санација неуређених одлагалишта;  
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- Праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада;  
- Развијање свести о управљању отпадом; 
- Међународни прописи који регулишу област управљања отпадом; 
- Искуства других земаља у области управљања отпадом. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито службеници у Сектору за ћистију производњу и 
одрживи развој 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  УПРАВЉАЊЕ, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА 

Циљ програма  Стицање знања службеника о решавањима кључних проблема у земљама у 

окружењу, сакупљању података, ревизији докумената и упознавање са методама 

унапређења и заштите рибљег фонда.  

Опис програма и 
тематских целина  

- Примена нових метода заштите и унапређења и недостаци у досадашњем 

управљању; 

- Сагледавање краткорочних и дугорочних мера заштите;  

- Анализа и примена законске регулативе; 

- Компарација законских регулатива са прописима земаља у окружењу; 

- Концепт мониторинга; 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници и руководиоци у Сектору за заштиту и унапређење природних добара 
и биолошке разноврсности 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине 

Назив програма обуке  САРАДЊА СА ЦИВИЛНИМ СЕКТОРОМ 

Циљ програма  Унапређење знања и вештина службеника о сарадњи с организацијама цивилног 
друштва и успостављању дијалога који треба да се заснива на сталној, 
транспарентној и структурисаној комуникацији и редовној размени искустава, 
информација и мишљења. 

Опис програма и 
тематских целина  

 -       Подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање    
          програма из области заштите животне средине од јавног интереса која  
          реализују удружења;  

-  -       Компарација законских регулатива са прописима земаља у окружењу; 

-  -       Јачање механизама којима се одобравају буџетска средства и нефинансијска 
-          подршка за реализацију пројеката од јавног интереса. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници и руководиоци у Сектору за заштиту и унапређење природних добара 
и биолошке разноврсности 
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Област стручног 
усавршавања  

Заштита природе  

Назив програма обуке  ЗАШТИТА, УНАПРЕЂЕЊЕ И ПРОМОЦИЈА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

Циљ програма  Стицање неопходних знања службеника о методама ефикасног управљања 
заштићеним подручјима и другим природним добрима. 

Опис програма и 
тематских целина  

- Примена критеријума вредновања и поступку категоризације заштићених 

подручја; 

- Припрема планова и програма управљања заштићених подручја; 

- Припрема географски информационог система о природним и створеним 

вредностима, екотуристичким садржајима и другим подацима значајним 

за заштиту, унапређење и промоцију заштићених природних добара 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници и руководиоци у Сектору за заштиту и унапређење природних добара 
и биолошке разноврсности 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита природе  

Назив програма обуке  ЗАШТИТА И УНАПРЕЊЕЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА 

Циљ програма  Стицање неопходних знања службеника о методама заштите и санације станишта, 
прикупљању и обради података.   

Опис програма и 
тематских целина  

- Сагледавање  дугорочних мера заштите;  

- Практичне мере заштите; 

- Правна заштита специјског и екосистемског диверзитета; 

- Концепт мониторинга. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници и руководиоци у Сектору за заштиту и унапређење природних добара 
и биолошке разноврсности 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита природе 

Назив програма обуке  СПРОВОЂЕЊЕ НАДЗОРА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЧУВАЊА ЗАШТИЋЕНИХ 
ПОДРУЧЈА 

Циљ програма  Стицање неопходних знања службеника о организацији и функционисању 
стручних и чуварских служби управљача заштићених подручја 

Опис програма и 
тематских целина  

- Припрема аката о унутрашњој организацији и чуварској служби;  

- Сагледавање услова које мора да испуњава управљач заштићеног 

подручја; 

- повезивање и размена искустава у вези са спровођењем надзора и 

унапређењем чувања заштићених подручја на међународном 

нивоу 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници у Сектору за заштиту и унапређење природних добара и 
биолошке разноврсности 
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Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  СТРУЧНА ШКОЛА ПРИРОДНОГ ПРАВА 

Циљ програма  Унапређење знања службеника о кривичноправној заштити животне средине 

Опис програма и 
тематских целина  

- Екологија; 
- Кривичноправна заштита животне средине; 
- Кривична одговорност правних лица за еколошки криминал.  

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници који обављају правне послове 

 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине  

Назив програма обуке  СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА ПРАВНИКА 

Циљ програма  Упознавање службеника са актуелним питањима важећег законодавства у области 
грађанскоправне одговорности за штету у животној средини 

Опис програма и 
тематских целина  

- Грађанскоправна одговорност за штету у животној средини; 
- Накнада еколошке штете.  

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници који обављају правне послове 

 

                                               ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊE 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине, урбанистичко и просторно планирањe 

Назив програма обуке  КОНФЕРЕНЦИЈА „УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И 
АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА – ИНИЦИЈАТИВЕ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ 

ПРОПИСА“ 

Циљ програма  Усаглашавање предлога и препорука из праксе за унапређење рада службеника, а 
ради подношења иницијатива за унапређење прописа надлежним 
министарствима, размена искустава и решавање недоумица у пракси 

Опис програма и 
тематских целина  

- Међународна искуства у дигитализацији послова локалне самоуправе; 
- Упућивање запослених на здравствени преглед - поступање кад се сумња 

на злоупотребу боловања- која здравствена установа је надлежна, 
поступак, исход, судска пракса;  

- Слободан приступ информацијама о јавном значају- новине у 
нормативном оквиру;  

- Препоруке за правилну примену Закона о буџетском систему и Закона о 
јавним набавкама из праксе буџетске инспекције АПВ; 

- Плански систем у органима АП и ЈЛС;  
- Практичне обуке за развој професионалних и личних вештина.  

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници  
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УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Област стручног 
усавршавања  

 Урбанистичко и просторно планирање  

Назив програма обуке  ПРИМЕНА ПРОПИСА У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА 

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине, урбанистичко и просторно планирање 

Назив програма обуке  ЕДУКАЦИЈА РУКОВОДИЛАЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

Циљ програма  Усаглашавање предлога и препорука из праксе за унапређење рада службеника, а 
ради подношења иницијатива за унапређење прописа надлежним 
министарствима, размена искустава и решавање недоумица у пракси 

Опис програма и 
тематских целина  

- Коришћење и контрола јавних средстава;  
- Радни односи, плате и управљање људским ресурсима;  
- Јавне набавке  области заштите животне средине, урбанистичког и 

просторног планирања;  
- Управни поступак  у области заштите животне средине, урбанистичког и 

просторног планирања; 
- Електронско пословање;  
- Плански систем у органима аутономне покрајине; 
- Студије случаја: интерактивне вежбе са примерима за примену у 

практичном раду.  

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници  

Област стручног 
усавршавања  

Заштита животне средине, урбанистичко и просторно планирање 

Назив програма обуке  ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Циљ програма  Упознавање службеника са актуелним темама у области урбанистичког и 
просторног планирања и заштите животне средине 

Опис програма и 
тематских целина  

- Правни и институционални оквир заштите простора и животне средине; 
- Планирање и управљање природним и културним добрима; 
- Планирање и управљање обновљивих извора енергије; 
- Искуства у изради просторних и урбанистичких планова.  

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници и руководиоци 
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Циљ програма  Унапређивање знања службеника у припреми докумената просторног и 
урбанистичког планирања     

Опис програма и 
тематских целина  

- Документи просторног и урбанистичког планирања; 
- Саставни делови планских докумената; 
- Поступак доношења планских докумената; 
- Документи за спровођење просторних планова. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници у Сектору за просторно и урбанистичко планирање 

 

РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

Област стручног 
усавршавања  

Развој дигиталних компетенција 

Назив програма обуке  ПРОГРАМИРАЊЕ 

Циљ програма  Стицање знања службеника за рад у савременим програмским језицима са 
циљем развоја и унапређења информационог система животне средине    

Опис програма и тематских 
целина  

- WordPress; 
- C#; 
- Python.  

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници у Сектору за мониторинг и информациони систем животне средине 

 

Област стручног 
усавршавања  

Развој дигиталних компетенција 

Назив програма обуке  СТРУЧНЕ ОБУКЕ, ЕДУКАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ГИС (ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМ) ТЕХНОЛОГИЈАМА И СОФТВЕРИМА БАЗИРАНИМ НА ГЕОПРОСТОРНИМ 

ПОДАЦИМА 

Циљ програма  Стицање знања службеника за рад са ГИС технологијама и софтверима 
базираним на геопросторним подацима  

Опис програма и тематских 
целина  

- Управљање геопросторним базама; 
-  Управљање геопросторним подацима (креирање података); 
- Дизајнирање мапа за ГИС системе; 
- Употреба свих ГИС алата за припрему и обраду података из области 

животне средине.  

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници и руководиоци 

 

РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

Област стручног 
усавршавања  

Развој језичких компетенција 

Назив програма обуке  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – напредни ниво 
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Циљ програма  Унапређивање знања службеника у циљу обезбеђивања усмене и писмене 
комуникације током реализације пројеката који се суфинансирају из фондова 
Европске уније, као и ради лакше доступности стране литературе у области 
заштите животне средине 

Опис програма и тематских 
целина  

- Разумевање; 
- Усмена комуникација; 
- Писана комуникација. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито службеници који раде на пројектима који се 
суфинансирају из фондова Европске уније 

 
 

Област стручног 
усавршавања  

Развој језичких компетенција 

Назив програма обуке  НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК – напредни ниво 

Циљ програма  Унапређивање знања службеника у циљу обезбеђивања усмене и писмене 
комуникације током реализације пројеката са иностраним партнерима, као и 
ради лакше доступности стране литературе у области заштите животне средине 

Опис програма и тематских 
целина  

- Разумевање;  
- Усмена комуникација; 
- Писана комуникација. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито службеници који раде на пројектима који се 
суфинансирају из фондова Европске уније 

 

Област стручног 
усавршавања  

Развој језичких компетенција 

Назив програма обуке  ЈЕЗИЦИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  

Циљ програма  Оспособљавање службеника који су смештени у Подручним јединицама 
(Суботица, Сремска Митровица, Зрењанин, Вршац, Панчево) за употребу језика 
националних мањина  

Опис програма и тематских 
целина  

- Разумевање;  
- Усмена комуникација; 
- Писана комуникација. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници који су смештени у Подручним јединицама (Суботица, Сремска 
Митровица, Зрењанин, Вршац, Панчево)  

 
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА 

 

Област стручног 
усавршавања  

Јавне набавке 

Назив програма обуке  СТРУЧНИ ДАНИ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 

Циљ програма  Унапређење знања службеника кроз примере из праксе и мишљења надлежних 
републичких органа 
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Опис програма и тематских 
целина  

- Пракса и мишљења Управе за јавне набавке (најчешће грешке и 
неправилности у јавним набавкама); 

- Пракса и мишљења Републичке комисије за заштиту права (указивање на 
грешке приликом сачињавања конкурсне документације из угла 
Републичке комисије за заштиту права). 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници који учествују у јавним набавкама  

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

 
 

Област стручног 
усавршавања  

Инспекцијски надзор у области заштите животне средине, урбанистичког и 
просторног планирања 

Назив програма обуке  ДАНИ ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ 

Циљ програма  Континуирана едукација инспектора ради усаглашавање предлога и препорука 
за поступање у пракси, подношења иницијатива за унапређење прописа 
надлежним министарствима, размена искустава и решавање недоумица у раду 
инспекцијских служби у  области заштите животне средине, урбанистичког и 
просторног планирања 

Опис програма и тематских 
целина  

- Практичне вежбе за вршење инспекцијског надзора  области заштите 
животне средине, урбанистичког и просторног планирања; 

- Слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштита података о 
личности у вези са вршењем инспекцијског надзора; 

- Управни поступак у инспекцијском надзору;  
- Примери добре праксе и прилози за усаглашавање методологије 

инспекцијског надзора; 
- Е-инспектор и електронско пословање у инспекцијским службама – 

међународна искуства; 
- Студије случаја: интерактивне вежбе са примерима за примену у практичном 

раду инспектора. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници који раде на инспекцијским пословима 

Област стручног 
усавршавања  

Инспекцијски надзор у области заштите животне средине, урбанистичког и 
просторног планирања 

Назив програма обуке  ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ПРАКСИ 

Циљ програма  Континуирана едукација инспектора ради усаглашавање предлога и препорука 
за поступање у пракси, подношења иницијатива за унапређење прописа 
надлежним министарствима, размена искустава и решавање недоумица у раду 
инспекцијских служби у  области заштите животне средине, урбанистичког и 
просторног планирања 

Опис програма и тематских 
целина  

- Практичне вежбе за вршење инспекцијског надзора у  области заштите 
животне средине, урбанистичког и просторног планирања; 

- Управни поступак у вршењу инспекцијског надзора; 
- Слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштита података о 

личности у вези са вршењем инспекцијског надзора; 
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УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 

 
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА 

 

 

- Кривично правни и процесно правни аспекти вршења инспекцијског надзора; 
- Е-инспектор и електронско пословање у инспекцијским службама.  

Циљна група којој је 
програм намењен  

Службеници који раде на инспекцијским пословима  

Област стручног 
усавршавања  

Управљање људским ресурсима 

Назив програма обуке  ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА И ОКВИР КОМПЕТЕНЦИЈА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

Циљ програма  Унапређење знања и вештина запослених на пословима управљања људским 
ресурсима за израду акта о организацији и систематизацији радних места и 
утврђивање оквира компетенција запослених 

Опис програма и тематских 
целина  

- Функционална анализа као предуслов за израду акта о организацији и 
систематизацији послова; 

- План за унапређење;  
- Практична израда акта о организацији и систематизацији послова; 
- Оквир компетенција запослених 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито они који раде на пословима управљања људским 
ресурсима 

Област стручног 
усавршавања  

Управљање пројектима 

Назив програма обуке  ДОНАЦИЈЕ АМБАСАДА И ФОНДОВА 

Циљ програма  Унапређење знања, усавршавање и информисање службеника везано за 
поступање по основним принципима пројектног циклуса и њихову примену у 
пословању, као и упућивање у расположиве изворе финансирања пројеката од 
значаја за развој Аутономне покрајине Војводине 

Опис програма и тематских 
целина  

- Упознавање са предлозима пројекта; 
-  Донације амбасада, међународних донатора и фондова; 
- Представљање и детаљно упознавање са формуларима за аплицирање и 

захтевима донатора, алатом за брзо дефинисање проблема, алатом за лако 
дефинисање циљева разрадом поједничних активности на пројекту; 

- Дефинисање индикатора, мерење резултата и извора верификације;  
- Израда детаљног буџета пројекта, реализаца и праћење. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито они који учествују на пословима управљања 
пројектима 

Област стручног 
усавршавања  

Управљање пројектима 

Назив програма обуке  ИПА ЕУ програми 2014-2020 
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Циљ програма  Унапређење знања, усавршавање и информисање службеника везано за 
поступање по основним принципима пројектног циклуса и њихову примену у 
пословању, као и упућивање у расположиве изворе финансирања пројеката од 
значаја за развој Аутономне покрајине Војводине 

Опис програма и тематских 
целина  

- Инструменти за претприступну помоћ (ИПА), као програма бесповратне 
финансијске помоћи Европске уније која пружа финансијску и техничку 
подршку за даљи развој реформи. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито они који учествују на пословима управљања 
пројектима 

Област стручног 
усавршавања  

Управљање пројектима 

Назив програма обуке  INTERREG ADRION 

Циљ програма  Унапређење знања, усавршавање и информисање службеника везано за 
поступање по основним принципима пројектног циклуса и њихову примену у 
пословању, као и упућивање у расположиве изворе финансирања пројеката од 
значаја за развој Аутономне покрајине Војводине 

Опис програма и тематских 
целина  

- Јадранско – јонски програм транснационалне сарадње и европске 

интеграције међу земљама партнерима (Албанија, Босна и Херцеговина, 

Грчка, Италија, Црна Гора, Србија, Словенија). 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито они који учествују на пословима управљања 
пројектима 

Област стручног 
усавршавања  

Управљање пројектима 

Назив програма обуке  ПОЦЕДУРЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ПО ПРАГ ПРАВИЛИМА 

Циљ програма  Унапређење знања, усавршавање и информисање службеника везано за 
поступање по основним принципима пројектног циклуса и њихову примену у 
пословању, као и упућивање у расположиве изворе финансирања пројеката од 
значаја за развој Аутономне покрајине Војводине 

Опис програма и тематских 
целина  

- Процедуре јавних набавки из донација које су финансиране из Генералног 
буџета ЕУ, а спроводе се ван граница ЕУ. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито они који учествују на пословима управљања 
пројектима 

Област стручног 
усавршавања  

Управљање пројектима 

Назив програма обуке  ИНФО ДАНИ ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ 
САРАДЊЕ 

Циљ програма  Унапређење знања, усавршавање и информисање службеника везано за 
поступање по основним принципима пројектног циклуса и њихову примену у 
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пословању, као и упућивање у расположиве изворе финансирања пројеката од 
значаја за развој Аутономне покрајине Војводине 

Опис програма и тематских 
целина  

- Информације о инструментима за претприступну помоћ, као и програмима 
бесповратне финансијске помоћи која пружа финансијску и техничку 
подршку за даљи развој реформи. 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито они који учествују на пословима управљања 
пројектима 

Област стручног 
усавршавања  

Управљање пројектима 

Назив програма обуке  СТРУЧНА РАДИОНИЦА 

Циљ програма  Унапређење знања, усавршавање и информисање службеника везано за 
поступање по основним принципима пројектног циклуса и њихову примену у 
пословању, као и упућивање у расположиве изворе финансирања пројеката од 
значаја за развој Аутономне покрајине Војводине 

Опис програма и тематских 
целина  

- Дефинисање и конципирање пројектног предлога у складу са 
смерницама позива; 

- Припрема апликационог пакета и реализација пројеката одобрених за 
финансирање из програма територијалне сарадње; 

- Припрема апликационог пакета (израда логичке матрице, попуњавање 
апликационе форме, израда буџета);  

- Одабир пројектних партнера и развој апликације са партнерима; 
- Оцењивање пројектних предлога; 
- Реализација пројеката одобрених за финансирање из програма 

територијалне сарадње (финансијски менаџмент и извештавање). 

 

Циљна група којој је 
програм намењен  

Сви службеници, а нарочито они који учествују на пословима управљања 
пројектима 


