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Област стручног усавршавања 

Планирање у локалној самоуправи 

Назив програма обуке 

 ИЗРАДА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Шифра програма 

2020-07-0204 

Сврха програма 

Закон о планском систему који се примењује од октобра 2018. године, уређује плански 

систем Републике Србије у целини и са посебностима за поједине нивое управе. Сходно 

закону код ЈЛС је, поред осталог, предвиђена обавеза усвајања Плана развоја и 

средњорочних планова (најкасније почев од 2021. године), а примена овог закона и 

подзаконских аката обавезна је и у погледу израде и спровођења и свих докумената јавних 

политика.  

Сврха овог програма обуке је да допринесе успостављању конзистентног планског 

система у Србији кроз формулисање квалитетних и реалистичних кровних планских 

докумената  ЈЛС. 

Циљ програма 

Упознавање учесника са процесом израде и спровођења Плана развоја ЈЛС, у складу са 

прописима који уређују плански систем. 

Очекивани ефекти у подизању нивоа знања и вештина полазника 

По завршетку радионице, полазник: 

- Разуме карактер Плана развоја ЈЛС као планског документа најширег обухвата и 

највишег значаја за ЈЛС;  

- Може да наведе најважније прописе којима се уређује израда, усвајање и 

спровођење Плана развоја ЈЛС; 

- Разуме неопходност свеобухватног сагледавања постојећих планских процеса, 

докумената и актера на нивоу ЈЛС;  

- Познаје основне технике које се примењују у фази анализе у изради Плана развоја 

ЈЛС (PEST, SWOT, анализа проблема и циљева, заинтересованих страна);  

- Познаје формат и основну логику интервенције, хијерархију циљева и типологију 

мера у изради Плана развоја ЈЛС, као и примену приступа матрице логичког 

оквира; 



- Исправно класификује добре примере циљева, мера и показатеља за одговарајуће 

нивое интервенције у Плану развоја ЈЛС; 

- На примеру своје ЈЛС у стању је да наведе главне постојеће и/или 

потребне/недостајуће документе јавних политика којима се даље разрађују мере и 

други аспекти Плана развоја ЈЛС; 

- Познаје појам и елементе средњорочног плана ЈЛС као најдетаљније разраде и 

финансијског оквира Плана развоја ЈЛС и разуме нужност паралелне израде ових 

документа;     

- Разуме кораке и улогу различитих актера у процесима праћења и вредновања 

спровођења Плана развоја ЈЛС;  

- Разликује садржину и начин припреме годишњих извештаја о спровођењу од 

трогодишњих извештаја о учинцима спровођења Плана развоја ЈЛС;  

- Познаје акте ЈЛС које ближе уређују процес од почетка израде до усвајања Плана 

развоја ЈЛС; 

- Разуме начин и сврсисходност благовременог организовања консултација и јавне 

расправе приликом израде овог планског документа; 

- Познаје обавезе и начин осигуравања увида јавности у извештаје о спровођењу и 

учинцима Плана развоја ЈЛС. 

Опис програма и тематских целина 

 Положај и значај Плана развоја ЈЛС у планском систему РС - правни оквир;  

 Израда новог/ревизија постојећег кровног планског документа ЈЛС – ex ante 

анализа, сагледавање опција; 

 Приоритетни циљеви развоја, мере и показатељи у Плану развоја ЈЛС; 

 Однос Плана развоја ЈЛС са документима јавних политика ЈЛС; 

 Операционализација Плана развоја ЈЛС – средњорочни план као оквир за 

спровођење и финансирање; 

 Праћење, вредновање, типологија и динамика извештавања о спровођењу Плана 

развоја ЈЛС;   

 Јавност у процесу израде и спровођења Плана развоја ЈЛС – надлежности, 

транспарентност, партиципативност. 

Облици, методе и технике реализације програма 

Организациони облик: радионица. 

Методе и технике: предавање, браинсторминг, преглед материјала, анализа, 

демонстрација и студија случаја. 

Трајање програма 

Два дана (12 сати). 

Време потребно за припрему програма 



Време потребно за припрему прве обуке предавачима рачуна се у износу половине 

трајања обуке (6 сати), у складу са Уредбом о акредитацији, начину ангажовања и 

накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи. 

Циљна група којој је програм намењен 

Руководиоци и службеници запослени у администрацији и функционери укључени у 

процес израде јавних политика и буџетирања истих у локалној самоуправи. 

Планиран број корисника који одговара циљу програма 

Од 10 до 25 полазника. 

Пројекција трошкова програма  

У складу са Уредбом о акредитацији, начину ангажовања и накнадама реализатора и 

спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, реализатору за 

реализацију прве обуке припада накнада за припрему прве обуке и извођење обуке у нето 

износу од: 46.800 РСД. 

За реализацију сваке наредне обуке реализатору припада накнада за извођење обуке у 

нето износу од: 28.800 РСД. 

Начин вредновања 

Успех полазника се вреднује на основу теста знања/испитне вежбе. 

Начин верификације учешћа 

Након успешно савладаног теста знања/испитне вежбе, полазник добија сертификат о 

успешно завршеном програму. 

 


