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ПОСЕБАН ПРОГРАМ ОБУКЕ 

РАДИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ  У СЛУЖБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020.ГОДИНУ 

Област стручног усавршавања Управљање јавним финансијама 

Назив програма обуке ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА  
Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 

други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Подизање капацитета запослених за правилну 
примену и одржавање квалитетног 
финансијског управљања и контроле у Служби 
за реализацију програма развоја АП 
Војводине, што доприноси остварењу циљева 
организације на правилан, економичан, 
ефикасан и ефективан начин. 

Опис програма и тематских целина -Увод у финансијско управљање и контролу 
-Израда плана активности финансијског 
управљања и контроле, његово праћење и 
извештавање о реализацији програма 
-Интерна правила и процедуре пословних 
процеса 
-Информације и комуникације 
-Појам и значај ризика и успостављање 
регистра ризика 
-Припрема годишњег извештаја о систему 
финансијског управљања и контроле 

 

Циљна група којој је програм намењен Чланови радне групе за успостављање 
финансијског управаљања и контроле у 
Служби за реализацију програма развоја АП 
Војводине 

Област стручног усавршавања  Управљање јавним финансијама 

Назив програма обуке ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Оспособљавање запослених у Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине, 
за квалитетну примену програмског 
буџетирања у свим фазама буџетског циклуса 

Опис програма и тематских целина -Правни оквир за примену програмског буџета 
-Циљеви програмског буџетирања 
-Планирање,програмски буџет и спровођење 
јавних политика 
-Структура програмског буџета и дефиниција 
основних појмова 
-Годишњи циклус израде буџета 
-Израда програмског буџета по програмима 
-Праћење и извештавање о учинку програма, 
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оцењивање извршења буџета 

Циљна група којој је програм намењен Запослени у Служби који раде на пословима 
израде и реализације програмског буџета 

Област стручног усавршавања Управљање јавним финансијама 

Назив програма обуке РОДНО БУЏЕТИРАЊЕ 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Оспособљавање запослених у Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине 
за квалитетну примену родно одговорног 
буџетирања у свим фазама родно одговорног 
буџетирања 

Опис програма и тематских целина -Правни оквир за примену родно одговорног 
буџетирања 
-Родна анализа буџета 
-План поступног увођења роб-а 
-Логика/начини опције за уродњавање 
-Примена принципа родне равноправности у 
пракси кроз процесе планирања и буџетирања 
-Извештавање о примени роб-а 

Циљна група којој је програм намењен Запослени у Служби за реализацију програма 
развоја АП Војводине, који су укључени у раду 
на буџету  

Област стручног усавршавања 
 

Развој инвестиција у покрајини 

Назив програма обуке ПРИМЕНА ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ 
ПОМОЋИ 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Јачање капацитета запослених за примену 
правила за контролу државне помоћи, 
могућностима покрајине и доступним 
инструментима за доделу државне помоћи, 
начинима за подстицање привреде на 
покрајинском нивоу, постављање потребног 
планског оквира за доношење и усвајање 
Програма економског развоја у покрајини, 
чиме се ствара амбијент за привлачење 
инвестиција. 

Опис програма и тематских целина -Област контроле државне помоћи 
-Законски оквир и дефиниција државне 
помоћи 
-Област примене и корисници државне 
помоћи 
-Разлика између мера које садрже државну 
помоћ и оних које не садрже државну помоћ 
-Пријава државне помоћи и процедуре 

Циљна група којој је програм намењен Запослени у Служби за реализацију програма 
развоја АПВ који се баве финансијама и 



5 
 

буџетом. 

Област стручног усавршавања 
 

Управљање људским ресурсима 

Назив програма обуке РАДНИ ОДНОСИ 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Унапређење знања о специфичностима 
примене прописа којима се уређују права и 
дужности из радног односа запослених у 
покрајинским органима 

Област стручног усавршавања -Појам запослених-прописи који уређују права 
и дужности запослених у покрајинским 
органима 
-Спречавање сукоба интерса 
-Трајање радног односа 
-Оцењивање службеника, каријерно 
напредовање у служби и награђивање 

Циљна група којој је програм намењен Сви запослени у Служби 

Област стручног усавршавања 
 

Управљање људским ресурсима 

Назив програма обуке СПРЕЧАВАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ-
МОБИНГ 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Упознавање службеника са спреачавањем 
злостављања на раду, као обавезама, 
правима, поступцима и начинима спречавања 
и заштите од злостављања на раду. 

Област стручног усавршавања -Уводни део-историјат 
-Правни оквир-Закон о спречавању 
злостављања на раду и Правилник о 
правилима понашања послодавца и 
запослених у вези са превенцијом и заштитом 
од злостављања на раду, осврт на 
међнародне акте 
-Мере за спречавање злостављања до 
окончања поступка и заштита учесника у 
поступку 
-Судска заштита и примери добре праксе 

Циљна група којој је програм намењен Сви запослени у Служби  

Област стручног усавршавања 
 

Примена прописа 

Назив програма обуке ПРИВРЕДА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПРИВРЕДНА 
ДРУШТВА 
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Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Упознавање службеника са актуелним 
питањима важећег законодавства из области 
привреде и предузетништва, примена 
правила за контролу државне помоћи, правни 
оквир за подстицање привредног развоја и 
подршку развоју привреде. 

Опис програма и тематских целина -Актуелности у примени Закона о привредним 
друштвима 
-Примена Закона о предузетништву 
-Регулатива у обављању привредних 
делатности 
-Законски оквир и дефиниција државне 
помоћи 
-Инструменти за подстицање привредног 
развоја и подршку привреди 

Циљна група којој је програм намењен Запослени у Служби који обављају послове у 
области на реализацији програма и прате 
наменски утрошак буџетских средстава 

Област стручног усавршавања Jавне набавке 

Назив програма обуке ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА KOJE СЕ ЗАКОН 
НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Упознавање запослених у Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине 
са новим Законом о јавним набавкама, 
новинама у примени истог 

Опис програма и тематских целина -Актуелности у примени новог Закона о јавним 
набавкама 
-Сачињавање Плана јавних набавки  
-Сачињавање извештаја о реализацији плана 
јавних набавки 
-Спровођење поступка јавних набавки 
-Спровођење поступака набавки у којима се 
не примењује Закон о јавним набавкама 

Циљна група којој је програм намењен Запослени у Служби за реализацију програма 
развоја АП Војводине  

Област стручног усавршавања РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Назив програма обуке Законска регулатива из области 
рачуноводства и ревизије код буџетских 
корисника (директни и индиректни буџетски 
корисници) 

Циљ програма Едукација запослених у Служби из области 
рачуноводства и ревизије 
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-Примена контног плана за буџетске 
кориснике  
-Подношење захтева Покрајинском 
секретаријату за финансије за промену 
апропријације  
-Подношење захтева Покрајинском 
секретаријату за финансије за промену 
кварталног плана 

Циљна група којој је програм намењен Запослени у служби који раде на пословима 
финансија 

Област стручног усавршавања Област обрачуна и исплате зарада запосленим 

Назив програма обуке ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Оспособљавање полазника обука за обрачун и 
исплату зарада 

Опис програма и тематских целина -Накнаде трошкова и друге накнаде по Закону 
о раду или општем акту послодавца 
-Остала примања по Закону о раду или 
општем акту послодавца 
-Накнаде трошкова и других примања 
запослених у јавном сектору 

Циљна група којој је програм намењен Запосленима у Служби за реализацију 
програма развоја АП Војводине 

Област стручног усавршавања Област пореске регулативе 

Назив програма обуке ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ -ПДВ 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Оспособљавање полазника обука за обрачун 
пореза на додату вредност 

Опис програма и тематских целина -Начин обрачуна пореза на додату вредност 
-Књижење пореза на додату вредност 
-Пореска ослобођења 
-Рокови за плаћање пореза на додату 
вредност 
 

Циљна група којој је програм намењен Запосленима у Служби за реализацију 
програма развоја АП Војводине 

Област стручног усавршавања Област примене контног плана за буџетски 
систем 

Назив програма обуке КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ КОД 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Оспособаљавање запослених у Служби за 
књижење  и правилно одређивање конта за 
утрошак средстава 

Опис програма и тематских целина -Едукација запослених у вези повезивања 
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конта 
-Примери књижења по контном плану за 
буџетски систем 

Циљна група којој је програм намењен Запосленима у Служби за реализацију 
програма развоја АП Војводине, који раде на 
финансијским пословима 

Област стручног усавршавања Развој и инвестиције у Покрајини 

Назив програма обуке ПРИВЛАЧЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Јачање капацитета запослених у Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине 

Опис програма и тематских целина -Процедуре које су од кључног значаја за 
реализацију инвестиције 
-Ажурирање базе података (расположиве 
локације за инвестирање, подаци о радној 
снази, комуналној инфраструктури, 
постојећим пословним субјектима на 
територији покрајине) 
-Промовисање покрајинских подстицаја и 
олакшица за реализацију инвестиција у 
покрајини 
-Развој ефикасних маркетиншких алата за 
промоцију инвестиционих потенцијала 
-Креирање инвестиционе брошуре 

Циљна група којој је програм намењен Запослени у Служби за реализацију програма 
развоја АП Војводине 

Област стручног усавршавања 
 

Управљање пројектима 

Назив програма обуке УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ И 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 
(УСАГЛАШАВАЊЕ СА МОДЕЛИМА ЕУ) 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Оспособљавање учесника за поступање по 
основним принципима пројектног циклуса и 
њихову примену у пословању,као и 
упућивање у расположиве изворе 
финансирања пројеката од значаја за развој 
покрајине. 

Опис програма и тематских целина Управљање пројектним циклусом-модел ЕУ 
-Представљање основних фаза пројектног 
циклуса, њихових карактеристика, 
специфичности и међузависности 
-Идентификација и одређивање приоритетних 
пројектних идеја у контексту покрајине 
(планска документа као основ за 
идентификацију приоритета) 
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Циљна група којој је програм намењен Запослени у Служби за реализацију програма 
развоја АП Војводине 

Област стручног усавршавања 
 

Добра управа 

Назив програма обуке ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И 
ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Јачање капацитета запослених у Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине 

Опис програма и тематских целина -Правни оквир и начела Закона о заштити 
података о личности и упознавање са 
основним новинама у области заштите 
података о личности 
-Подзаконски акти које је донео повереник 

Циљна група којој је програм намењен Запослени  у Служби за реализацију програма 
развоја АП Војводине 

Област стручног усавршавања Приступ информацијама од јавног значаја 
 

Назив програма обуке ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА 

Начин спровођења стручног усавршавања Семинари, обуке, саветовања, конференције и 
други облици организовања стручног 
усавршавања 

Циљ програма Јачање капацитета запослених у Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине у 
области приступа информацијама од јавног 
значаја 

Опис програма и тематских целина -Правни оквир и примена Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја 
-Предмет Закона, садржина права на 
слободан приступ информацијама и основни 
појмови 
-Поступак за остваривање права на приступ 
информацијама пред органом  јавне власти 
-Поступак пред повереником 
-Мере за унапређење јавности рада 
-Надзор над спровођењем Закона 
 

Циљна група којој је програм намењен Запослени  у Служби за реализацију програма 
развоја АП Војводине а посебно лица која 
раде на  приступу информацијама од јавног 
значаја и на пословима заштите података о 
личности   
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