
 

 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА АКРЕДИТОВАНУ Е-ОБУКУ  

„ДОБРО УПРАВЉАЊЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ“ 
 

Акредитована обука на даљину намењена запосленима у локалној самоуправи као 

подршка за оснаживање капацитета у свакодневној пракси за усвајање и спровођење 

принципа доброг управљања: ефикасност, делотворност, транспарентност, 

одговорност, владавина права, партиципација, једнакост и недискриминација 
 

 

Шта је е-oбука? 

• Стална конференција градова и општина (СКГО) је развила платформу за једноставно и 

доступно електронско учење уз подршку и коришћење интернета и рачунара у смислу „било 

када, на било ком месту, уз било који ритам учења”, омогућавајући потпуно прилагођавање 

кориснику и лак приступ садржају и материјалима у флексибилним оквирима.  

• Пријавом на е-oбуку, учесници добијају инфо-материјал и на свом рачунару и у времену када 

њима одговара, могу да га обраде.  

• Учесницима је потребан: рачунар, приступ интернету и елементарно познавање рада на 

рачунару.  

• За сва евентуална техничка питања у вези са учествовањем и коришћењем ове електронске 

платформе, администраторски тим СКГО је учесницима на располагању током целе обуке. 

(Подршка СКГО тима је од стране учесника претходних обука оцењена са највишим оценама.) 

 

Које су користи учествовања на оваквој обуци? 

• Е-обука се реализују као акредитовани програм у оквиру Секторског програма континуираног 

стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину,  усвојеног 

од стране Владе Републике Србије. Учесницима који успешно заврше ову обуку, односно 

одговоре на тестове и/или задатке у оквиру сваке од 13 лекција, СКГО ће издати и званични 

сертификат у сарадњи са Националном академијом за јавну управу. 

• На е-oбуци се у лекцијама разрађују теме по кључним областима од важности за примену и 

унапређење поступања локалних самоуправа у складу са принципима доброг управљања. Циљ 

ове електронске обуке је да обезбеди кључне информације и примере добре праксе за запослене 

у локалним самоуправама о принципима доброг управљања, како би тај посао могли да обављају 

што квалитетније. У питању су теме: одговорно управљање развојем и јавним ресурсима, 

предвидивост управног поступања, економично и ефикасно вршење надлежности локалне 

самоуправе, заштита права и учешће грађана у вођењу јавних послова на локалном нивоу, 

равноправност и забрана дискриминације, транспарентност у обављању послова локалне 

самоуправе и превенција и санкционисање корупције на локалном нивоу. 

• После сваке лекције на евентуална питања учесника ће одговарати најпозванији стручњаци - 

ментори који су и приредили материјал за е-обуку. 

• Главни извори који су коришћени у креирању инфо-материјала/наставних текстова су 

практикуми и релевантни прописи, коментари закона и подзаконских аката, као и друга стручна 

литература прилагођена за запослене у јединицама локалне самоуправе.  

 

 



 

 

Колико траје и како изгледа учешће на овој обуци? 

• Е-обука почиње у понедељак, 11. октобра и траје седам недеља - до петка, 26. новембра 2021. 

године. 

• Свака од 13 лекција има око 15 страна прилагођеног информативно-наставног материјала за 

који је потребно издвојити до један сат. 

• За сваку лекцију је предвиђен и мали тест или задатак који се ради уз менторску подршку 

искусних стручњака у области доброг управљања.  

• Свака нова лекција се отвара након два-три радна дана и остаје отворена и доступна, као и све 

претходне лекције, до краја е-обуке. 

• Учесницима је уз сваку лекцију доступна база релевантних прописа и додатне литературе. 

 

Коме је намењено и како постати учесник? 

• Ова е-обука је намењена запосленима у ЈЛС као подршка за оснаживање њихових капацитета 

за усвајање и спровођење у свакодневној пракси принципа доброг управљања: ефикасност, 

делотворност, транспарентност, одговорност, владавина права, партиципација, једнакост и 

недискриминација. 

• Ова е-обука за представнике градова и општина се неће наплаћивати, иако су за њено 

креирање и одржавање била неопходна значајна средства обезбеђена у оквиру Пројекта 

„Унапређење доброг управљања на локалном нивоу", који се реализује преко Програма 

„Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне 

укључености – Swiss PRO", а који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге 

(УНОПС) у партнерству са СКГО. 

• С обзиром на то да је број места на овој акредитованој обуци лимитиран, СКГО задржава право, 

у случају већег интересовања и броја пријава, да одобри равномерно присуство представника 

свих ЈЛС – о чему ће сви пријављени бити благовремено обавештени. 

• СКГО систем администратор е-обуке мејлом јавља учесницима све додатне информације у вези 

са пријавом на е-платформу СКГО (преко које се похађа обука): корисничко име, лозинка, 

упутство за коришћење и рад на е-обуци. 

• Учесници е-обуке би требало такође да присуствују иницијалном онлајн/ЗООМ скупу поводом 

почетка е-обуке на којој ће добити основне информације о програму обуке, менторима и начину 

рада  коришћења СКГО платформе за учење на даљину. Иницијални скуп ће се одржати преко 

ЗООМ платформе у четвртак, 7. октобра, са почетком у 11 часова. Пријављеним 

учесницима ће агенда бити благовремено послата. Сви учесници, укључујући и оне који не буду 

у прилици да дођу на свечано отварање е-обуке, добиће записник са свим релевантним 

информацијама са овог скупа.  

• За пријаву представника ЈЛС на е-обуку (која је уједно и пријава за онлајн скуп 7. октобра), потребно 

је најкасније до среде, 6. октобра, попунити формулар преко линка: 

 

 

 

 

 

 

 

За све додатне информације се можете обратити Игору Пуцаревићу,  

координатору пројектне компоненте, путем мејла на igor.pucarevic@skgo.org 

 
Ова активност се реализује у оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“. Пројекат спроводи Стална конференција градова 

и општина (СКГО) у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – 

Swiss PRO“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). 
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