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ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА РАДНИКЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програм обуке за раднике локалне самоуправе организује се све раднике општине и
општинских институција у циљу формирања модерне, ефикасне и одговорне локалне
самоуправе за добробит свих грађана.
Сврха програма јесте унапређење ефикасности и административних капацитета јединице
локалне самоуправе (ЈЛС) путем успостављања професионалног система стручног
усавршавања запослених у ЈЛС и унапређења функције управљања људским ресурсима.
Развој модерног и ефикасног система управљања људским ресурсима на нивоу локалне
самоуправе доприноси утемељењу пет основних начела реформе јавне управе: начела
децентрализације,
деполитизације,
професионализације,
рационализације
и
модернизације.
Развојем ефикасног система локалне самоуправе биће постављени темељи за
побољшање пружања услуга грађанима, као и за унапређење капацитета локалне
самоуправе да задовољи стандарде Савета Европе и Европске уније и да ефикасно
примени њене правне тековине.
Почетна обука која је одржана јесте „Јачање капацитета запослених у локалној
самоуправи“, 3. 10. 2016. у просторијама Средње школе „Мионица“ која је имала за циљ
снимања стања и потреба запослених за стручним усавршавањем. На основу извештаја
генерални закључак је да запослени у општини Мионица имају потенцијал, спремност и
жељу да у свим областима свог рада појачају знања, вештине и умећа, али и мотивацију.
Запослени су изразили потребу за обукама у следећим сегментима:
 Примена Закона о запосленима у локалним самоуправама,
 Обука за припрему завршног рачуна,
 Обука за планирање буџета,
 Рад на рачунару,
 Принудна наплата,
 Обуке за електронско библиотекарство,
 Сви видови обуке из пословне комуникације,
 Обуке за порески систем,
 Обуке о употреби информационо-комуникационих технологија,
 Поступак јавних набавки,
 Обуке о електронском пословању,
 Писање пројеката ,
 Обука о примени новог Закона о инспекцији,
 Међународна сарадња и писање пројеката који се финансирају из буџета Европске
уније,
 Обуке које се односе на квалитетније организовање активности из области
екологије, спорта и културе…
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У наредном периоду Центар за образовање и развој „Мионица“ ће запосленима у
локалној самоуправи пружити подршку и могућност да унапреде своје компентенције у
свим областима за које су исказали потребу.

