СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
СЕКТОР ЗА ОДАБИР И РАЗВОЈ КАДРОВА
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Интерни документ

РЕАЛИЗАЦИJA
ПРОГРАМА ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
У 2010. ГОДИНИ

Припремила:
Ксенија Митровић
БЕОГРАД, ФЕБРУАР 2011. ГОДИНЕ

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Основни појмови и принципи уставног
уређења Републике Србије

Циљна група

Новозапослени државни службеници,
приправници, али и остали државни
службеници

Предавач/и

Боса Ненадић, Уставни суд Србије
Весна Илић Прелић, Уставни суд Србије
Катарина Манојловић Андрић, Уставни суд
Србије
Љубомир Поповић, судија Уставног суда
Србије у пензији

Датуми
реализације и
број учесника

25-26. март - 6 учесника
29-30. септембар - 13 учесника
29-30. новембар - 10 учесника

Укупан број
учесника

29

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државних
службеника за ефикасније и ефективније
спровођење административних процедура-III
фаза" Службе за управљање кадровима и
Фондације Конрад Аденауер

Координатори

Наташа Живојиновић и Татјана Драгосавац

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Државна управа – уређење и послови

Циљна група

Новозапослени државни службеници,
приправници, али и остали државни
службеници

Предавач/и

Славица Петровић Максић, Министарство за
државну управу и локалну самоуправу

Датуми
реализације и
број учесника

18. март - 17 учесника
03. септембар - 14 учесника

Укупан број
учесника

31

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Ксенија Митровић и Сања Станојевић

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Управни поступак и управни спор у пракси

Циљна група

Државни службеници који воде или учествују у
вођењу управног поступка и решавају у
управним стварима

Предавач/и

Милена Саватић, судија Врховног суда у
пензији
Мирјана Рашић, судија Уставног суда у пензији

Датуми
реализације и
број учесника

08-09. март - 13 учесника
14-15. јун - 10 учесника
14-15. октобар - 14 учесника

Укупан број
учесника

37

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државних
службеника за ефикасније и ефективније
спровођење административних процедура-III
фаза" Службе за управљање кадровима и
Фондације Конрад Аденауер

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Методологија израде прописа

Циљна група

Државни службеници који учествују у изради
нацрта закона и предлога подзаконских аката

Предавач/и

Радоје Церовић, Народна скупштина

Датуми
реализације и
број учесника

13. септембар - 20 учесника
18. новембар - 13 учесника

Укупан број
учесника

33

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Наташа Живојиновић и Татјана Драгосавац

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Анализа ефеката прописа

Циљна група

Државни службеници који учествују у изради
прописа

Предавач/и

Андреја Марушић, Савет за регулаторну
реформу
Бранко Радуловић, Савет за регулаторну
реформу
Ђорђе Вукотић, Савет за регулаторну реформу
Марио Мартели, Национална школа за јавну
управу Италије
Ун Ли, Институт Светске банке
Франческо Сарпи, Италијанска регулаторна
управа

Датуми
реализације и
број учесника

19-23. април - 17 учесника
20-24. септембар - 13 учесника
08-12. новембар - 16 учесника

Укупан број
учесника

46

Финансије

Пројекат "Побољшање регулаторног окружења
у Србији-Спровођење анализе ефеката
прописа" Савета за регулаторну реформу
привредног система, Министарства економије и
регионалног развоја и Института Светске банке

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Примена граматичких, стилских и
правописних правила у изради аката

Циљна група

Државни службеници који припремају писани
материјал за разматрање на седницама Владе
као и сви државни службеници

Предавач/и

Бедрија Арсић, Републички секретаријат за
законодавство

Датуми
реализације и
број учесника

02-03. март - 16 учесника
16-17. март - 17 учесника
19-20. мај - 20 учесника
19-20. октобар - 14 учесника
03-04. новембар - 14 учесника
08-09. децембар - 17 учесника

Укупан број
учесника

98

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Наташа Живојиновић и Татјана Драгосавац

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Канцеларијско пословање

Циљна група

Новозапослени државни службеници,
приправници, али и остали државни
службеници

Предавач/и

Стојадин Марић, Министарство за државну
управу и локалну самоуправу

Датуми
реализације и
број учесника

25-26. фебруар - 15 учесника
08-09. април - 12 учесника
27-28. мај - 17 учесника
09-10. септембар - 13 учесника
04-05. новембар - 12 учесника
02-03. децембар - 14 учесника

Укупан број
учесника

83

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Наташа Живојиновић и Снежана Абрамовић

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Студијска посета државних службеника из
Немачке

Циљна група

Државни службеници из Савезне Републике
Немачке

Предавач/и

Ана Илић, Министарство финансија
Владана Јовић, Министарство за државну
управу и локалну самоуправу
Владимир Ћеклић, Министарство правде
Гордана Лазаревић, Министарство финансија
Даница Стојановић, Министарство правде
Дарко Радојичић, Републички секретаријат за
законодавство
Зорана Гајић, Савет за регулаторну реформу
Јасмина Дамјановић, Служба за управљање
кадровима
Јелена Марјановић, Министарство за економију
и регионални развој
Маријана Обрадовић, Агенција за борбу против
корупције
Небојша Кошутић, Министарство иностраних
послова
Радосав Сретеновић, Државна ревизорска
институција
Ранка Вујовић, Републички секретаријат з
законодавство
Роберт Сепи, Заштитник грађана
Срђан Мајсторовић, Канцеларија за европске
интеграције

Датуми
реализације и
број учесника

07-11. јун - 8 учесника

Укупан број
учесника

8

Финансије

Академија за државну управу Савезне
Републике Немачке (BAköV), Одељење за
међународне компетенције и административну
подршку

Координатори

Ксенија Митровић и Татјана Драгосавац

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Израда нацрта закона

Циљна група

Државни службеници који учествују у изради
прописа

Предавач/и

Анке Фрајберт, Савезна академија за државну
управу - Одељење за међународне
компетенције и административну подршку
Ортлиб Флиднер, консултант
Штефан Наундорф, Савезна академија за
државну управу - Секретаријат за
дебирократизацију

Датуми
реализације и
број учесника

11-15. октобар - 15 учесника

Укупан број
учесника

15

Финансије

Академија за државну управу Савезне
Републике Немачке (BAköV), Одељење за
међународне компетенције и административну
подршку

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Службенички систем

Назив обуке

Методе одабира кадрова

Циљна група

Државни службеници који раде у кадровским
јединицама и они који учествују у раду
конкурсних комисија

Предавач/и

Драгана Јанковић, Служба за управљање
кадровима
Сања Леверда, Служба за управљање
кадровима

Датуми
реализације и
број учесника

20. септембар - 7 учесника

Укупан број
учесника

7

Финансије

/

Координатор

Сања Станојевић

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Оцењивање државних службеника – од
постављања радних циљева до оцене

Циљна група

Руководиоци у органима државне управе и сви
државни службеници

Предавач/и

Светлана Томић, Служба за управљање
кадровима

Датуми
реализације и
број учесника

13. април - 14 учесника*
13. април - 12 учесника**
14. април - 12 учесника

Укупан број
учесника

38

Финансије

/

Координатор

Татјана Драгосавац

* Обука је одржана у преподневном термину
** Обука је одржана у пoподневном термину

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Оцењивање државних службеника - Вођење
евалуационог разговора

Циљна група

Руководиоци у органима државне управе

Предавач/и

Светлана Томић, Служба за управљање
кадровима

Датуми
реализације и
број учесника

20. децембар - 9 учесника

Укупан број
учесника

9

Финансије

/

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Безбедност и здравље на раду

Циљна група

Државни службеници који су у оквиру органа
одређени за обављање послова безбедности и
здравља на раду

Предавач/и

Мирјана Божић, Управа за безбедност и
здравље на раду, Министарство за рад и
социјална питања
Ненад Владић, Управа за безбедност и
здравље на раду, Министарство за рад и
социјална питања

Датуми
реализације и
број учесника

12. март - 21 учесник
24. септембар - 18 учесника

Укупан број
учесника

39

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Ксенија Митровић и Наташа Живојиновић

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Заштита од дискриминације: законодавство
и пракса

Циљна група

Руководиоци као и сви државни службеници

Предавач/и

Јасмина Николић, Виктимолошко друштво
Србије
Сања Ћопић, Институт за криминолошка и
социолошка истраживања

Датум
реализације и
број учесника

16. децембар - 14 учесника

Укупан број
учесника

14

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државних
службеника за ефикасније и ефективније
спровођење административних процедура-III
фаза" Службе за управљање кадровима и
Фондације Конрад Аденауер

Координатор

Наташа Живојиновић

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Мобинг - Примена Закона о спречавању
злостављања на раду

Циљна група

Управни инспектори, секретари министарстава,
руководиоци јединица за кадровске послове,
као и други државни службеници

Предавач/и

Радмила Букумирић Катић, Министарство рада
и социјалне политике
Снежана Богдановић, Министарство рада и
социјалне политике

Датум
реализације и
број учесника

15. новембар - 59 учесника

Укупан број
учесника

59

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државних
службеника за ефикасније и ефективније
спровођење административних процедура-III
фаза" Службе за управљање кадровима и
Фондације Конрад Аденауер

Координатор

Сања Станојевић

Тематска област

Уставно уређење и државна управа

Назив обуке

Напредна обука за руководиоце - концепт и
искуства баварске државне управе

Циљна група

Државни службеници који су задужени за обуку
и развој кадрова у свом органу

Предавач/и

Бернд Зихлер, Министарство унутрашњих
послова Савезне Републике Немачке

Датум
реализације и
број учесника

20. мај - 14 учесника

Укупан број
учесника

14

Финансије

Министарство за државну управу и локалну
самоуправу

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Савремено управљање и руковођење у
државној управи

Назив обуке

Стратешко планирање у државној управи

Циљна група

Руководиоци као и државни службеници
укључени у формулисање политике и развој
стратегије

Предавач/и

Лук Мекбејн, консултантска фирма "Public one"
Штефан Фридрикс, консултантска фирма
"Public one"

Датуми
реализације и
број учесника

20-22. октобар - 5 учесника

Укупан број
учесника

5

Финансије

Академија за државну управу Савезне
Републике Немачке (BAköV), Одељење за
међународне компетенције и административну
подршку

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Савремено управљање и руковођење у
државној управи

Назив обуке

Креирање јавних политика

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
планирања и анализе у органима државне
управе

Предавач/и

Јелена Марковић, Тим потпредседника Владе
за имплементацију стратегије за смањење
сиромаштва

Датуми
реализације и
број учесника

27. април - 17 учесника
22. новембар - 6 учесника

Укупан број
учесника

23

Финансије

Пројекат "Подршка Служби за управљање
кадровима у реализацији стручног
усавршавања државних службеника"
Фондације Ханс Зајдел и Службе за
управљање кадровима

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Савремено управљање и руковођење у
државној управи

Назив обуке

Анализа утицаја јавних политика

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
планирања и анализе у органима државне
управе

Предавач/и

Владан Божанић, Републички завод за
статистику
Данко Брчеревић, Кабинет потпредседника
Владе
Јелена Марковић, Тим потпредседника Владе
за имплементацију стратегије за смањење
сиромаштва
Јелена Жарковић Ракић, Економски факултет
Саша Јованчевић, Економски факултет
Хана Баронијан, Стратешки маркетинг

Датуми
реализације и
број учесника

29-30. април - 9 учесника
23-24. новембар - 5 учесника

Укупан број
учесника

14

Финансије

Пројекат "Подршка Служби за управљање
кадровима у реализацији стручног
усавршавања државних службеника"
Фондације Ханс Зајдел и Службе за
управљање кадровима и Тим потпредседника
Владе за имплементацију стратегије за
смањење сиромаштва

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Савремено управљање и руковођење у
државној управи

Назив обуке

ЕУРОМОД/СРМОД – инструмент анализе
утицаја политика

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
планирања и анализе у органима државне
управе, као и креаторима јавних политика

Предавач/и

Јелена Жарковић-Ракић, Економски факултет
Саша Ранђеловић, Економски факултет

Датуми
реализације и
број учесника

02. децембар - 5 учесника

Укупан број
учесника

5

Финансије

Тим потпредседника Владе за имплементацију
Стратегије зе смањење сиримаштва

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Савремено управљање и руковођење у
државној управи

Назив обуке

Средњорочни план – концепт, методологија,
анализе

Циљна група

Државни службеници запослени у службама
Владе и посебним организацијама који ће
радити на изради плана

Предавач/и

Дејан Стојковић, Министарство одбране
Љиљана Здравковић, Министарство правде Управа за извршење заводских санкција
Милан Пребирачевић, Агенција за борбу
против корупције
Миодраг Марјановић, Министарство одбране
Миодраг Поледица, Министарство за
инфраструктуру
Нада Сремчевић, Министарство здравља
Наташа Милетић,
Татјана Јокановић, Министарство дијаспоре

Датуми
реализације и
број учесника

06. април - 14 учесника
26. април - 18 учесника
24. мај - 15 учесника
01. октобар - 21 учесника
18. октобар - 25 учесника
25. октобар - 13 учесника

Укупан број
учесника

106

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Снежана Антонијевић

Тематска област

Савремено управљање и руковођење у
државној управи

Назив обуке

Средњорочно планирање – од анализа ка
циљевима

Циљна група

Државни службеници запослени у службама
Владе и посебним организацијама који ће
радити на изради плана

Предавач/и

Дејан Стојковић, Министарство одбране
Љиљана Здравковић, Министарство правде Управа за извршење заводских санкција
Милан Пребирачевић, Агенција за борбу
против корупције
Миодраг Марјановић, Министарство одбране
Миодраг Поледица, Министарство за
инфраструктуру
Нада Сремчевић, Министарство здравља
Наташа Милетић,
Татјана Јокановић, Министарство дијаспоре

Датуми
реализације и
број учесника

08. април - 11 учесника
29. април - 17 учесника
27. мај - 13 учесника
21 октобар - 21 учесник
26. октобар - 10 учесника

Укупан број
учесника

72

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Снежана Антонијевић

Тематска област

Савремено управљање и руковођење у
државној управи

Назив обуке

Средњорочно планирање – од циљева ка
резултатима и ефектима

Циљна група

Државни службеници запослени у службама
Владе и посебним организацијама који ће
радити на изради плана

Предавач/и

Дејан Стојковић, Министарство одбране
Љиљана Здравковић, Министарство правде Управа за извршење заводских санкција
Милан Пребирачевић, Агенција за борбу
против корупције
Миодраг Марјановић, Министарство одбране
Миодраг Поледица, Министарство за
инфраструктуру
Нада Сремчевић, Министарство здравља
Наташа Милетић,
Татјана Јокановић, Министарство дијаспоре

Датуми
реализације и
број учесника

09. април - 12 учесника
30. април - 17 учесника
28. мај - 13 учесника
22. октобар - 16 учесника
28. октобар - 8 учесника

Укупан број
учесника

66

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Снежана Антонијевић

Тематска област

Савремено управљање и руковођење у
државној управи

Назив обуке

Мониторинг, евалуација и извештавање у
средњорочном планирању

Циљна група

Државни службеници запослени у службама
Владе и посебним организацијама који ће
радити на изради плана

Предавач/и

Вељко Петровић, Министарство одбране
Јана Качаревић, Републички завод за
статистику
Марија Крнета, Министарство просвете
Наташа Мандић, Министарство з адржавну
управу и локалну самоуправу
Наташа Милетић,
Татјана Караулац, Министарство економије и
регионалног развоја

Датуми
реализације и
број учесника

21-22. април - 11 учесника
13-14. мај - 12 учесника
07-08. јун - 13 учесника
02-03. новембар - 17 учесника

Укупан број
учесника

53

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Снежана Антонијевић

Тематска област

Савремено управљање и руковођење у
државној управи

Назив обуке

Руководилац у државној управи и његове
улоге

Циљна група

Државни службеници који обављају послове
руковођења

Предавач/и

Данијел Марек, француска Национална школа
за администрацију (ЕНА)

Датуми
реализације и
број учесника

22-23. новембар - 11 учесника

Укупан број
учесника

11

Финансије

Амбасада Републике Француске у Србији и
француска Национална школа за
администрацију (ЕНА)

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Ка Европској унији

Назив обуке

АБЦ Европске уније

Циљна група

Новозапослени државни службеници,
приправници и остали државни службеници
који до сада нису похађали обуке о Европској
унији

Предавач/и

др Александра Чавошки, Правни факултет
Универзитета Унион
Јелена Стеванов, Канцеларија за европске
интеграције

Датуми
реализације и
број учесника

24. фебруар - 29 учесника
25. мај - 15 учесника
26. октобар - 19 учесника

Укупан број
учесника

63

Финансије

Пројекат "Подршка Служби за управљање
кадровима у реализацији стручног
усавршавања државних службеника"
Фондације Ханс Зајдел и Службе за
управљање кадровима

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Ка Европској унији

Назив обуке

Право и процедуре Европске уније

Циљна група

Сви државни службеници, а нарочито
новозапослени који обављају послове у вези са
европским интеграцијама

Предавач/и

Александра Чавошки, Правни факултет
Универзитета Унион
Ана Трбовић, Факултет за економију, финансије
и администрацију
Весна Кнежевић Предић, Факултет политичких
наука
Владимир Међак, Канцеларија за европске
интеграције
Владимир Павловић, Канцеларија за европске
интеграције
Данијела Божовић, Београдска отворена школа
Ивана Радић, Факултет политичких наука
Јелена Бабић, Београдска отворена школа
Катарина Ристић, Народна скупштина РС
Љиљана Јевтовић, Канцеларија за европске
интеграције
Марко Вујачић, Београдска отворена школа
Милан Ситарски, Београдска отворена школа
Милица Сарачевић, Канцеларија за европске
интеграције
Мирко Поповић, Београдска отворена школа
Мирослав Прокопијевић, Институт за европске
студије
Соња Стојановић, Центар за цивилно-војне
односе

Датуми
реализације и
број учесника

11. мај - 09. јун -19 учесника*

Укупан број
учесника

19

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државне управе
из области европских интеграција" Београдске
отворене школе

Координатор

Ксенија Митровић

* Обука, у трајању од укупно пет дана, се у наведеном термину одржавала сваког

уторка

Тематска област

Ка Европској унији

Назив обуке

Споразум о стабилизацији и придруживању

Циљна група

Сви државни службеници

Предавач/и

др Александра Чавошки, Правни факултет
Универзитета Унион

Датуми
реализације и
број учесника

30. март - 26 учесника
07. децембар - 13 учесника

Укупан број
учесника

39

Финансије

Пројекат "Подршка Служби за управљање
кадровима у реализацији стручног
усавршавања државних службеника"
Фондације Ханс Зајдел и Службе за
управљање кадровима

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Ка Европској унији

Назив обуке

Хармонизација националних прописа са
тековинама европског права: табеле
усклађености

Циљна група

Државни службеници који обављају
нормативне послове и учествују у изради
нацрта прописа

Предавач/и

Зоран Сретић, Канцеларија за европске
интеграције

Датуми
реализације и
број учесника

29. април - 22
10. јун - 22
05. октобар - 19
18. новембар - 20

Укупан број
учесника

83

Финансије

Пројекат "Подршка Служби за управљање
кадровима у реализацији стручног
усавршавања државних службеника"
Фондације Ханс Зајдел и Службе за
управљање кадровима

Координатор

Сања Станојевић

Тематска област

Ка Европској унији

Назив обуке

Умеће лобирања у ЕУ

Циљна група

Државни службеници који обављају послове у
вези са европским интеграцијама

Предавач/и

Ерланд Ен Бреке, консултантска фирма "The
Brussels Office"
Тања Мишчевић, Факултет политичких наука
Фин Мирстад, консултантска фирма "The
Brussels Office"

Датуми
реализације и
број учесника

11-12. мај - 15 учесника

Укупан број
учесника

15

Финансије

Пројекат Канцеларије за европске интеграције
„Serbia and the EU – Preparing for EU
Accession“, финансиран од стране
Министарства спољних послова Краљевине
Норвешке

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Ка Европској унији

Назив обуке

Технике преговарања у процесу приступања
ЕУ

Циљна група

Државни службеници који обављају послове у
вези са европским интеграцијама

Предавач/и

Ерланд Ен Бреке, консултантска фирма "The
Brussels Office"
Фин Мирстад, консултантска фирма "The
Brussels Office"
Хелена Тофте, консултантска фирма "The
Brussels Office"
Шан Грифит, фирма "English Language
Coaching"

Датуми
реализације и
број учесника

13-15. мај - 19 учесника

Укупан број
учесника

19

Финансије

Пројекат Канцеларије за европске интеграције
„Serbia and the EU – Preparing for EU
Accession“, финансиран од стране
Министарства спољних послова Краљевине
Норвешке

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Ка Европској унији

Назив обуке

Реформа државне управе и европске
интеграције-европски административни
простор

Циљна група

Државни службеници који се баве пословима у
вези са европским интеграцијама

Предавач/и

Анке Фрајберт, Академија за државну управу
Савезне Републике Немачке (BAköV),
Одељење за међународне компетенције и
административну подршку
Франциско Кардона, СИГМА

Датуми
реализације и
број учесника

16-17. новембар - 19 учесника

Укупан број
учесника

19

Финансије

Академија за државну управу Савезне
Републике Немачке (BAköV), Одељење за
међународне компетенције и административну
подршку

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Основе припреме и управљања пројектима

Циљна група

Руководиоци и државни службеници који на
посредан начин учествују у писању предлога
пројеката и њиховом спровођењу

Предавач/и

Миља Бардић, Министарство економије и
регионалног развоја
Мирјана Арсић, Министарство омладине и
спорта

Датуми
реализације и
број учесника

21-22. јун - 15
21-22. септембар - 16

Укупан број
учесника

31

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Бојана Смартек и Татјана Драгосавац

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Процес програмирања међународне помоћи
и идентификација нацрта предлога
пројеката

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединицачији делокруг рада обухвата писање
предлога пројеката и управљање пројектима

Предавач/и

Гордана Лазаревић, Министарство финансија
Јелена Пајовић, Министарство финансија
Марија Маринковић, Министарство финансија
Милена Радомировић, Министарство
финансија
Светлана Оленик, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“

Датуми
реализације и
број учесника

05. фебруар - 77 учесника

Укупан број
учесника

77

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатор

Сања Станојевић

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Израда логичке матрице

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи, односно
на пословимадефинисања пројектних предлога
за финансирање из средстава међународне
помоћи

Предавач/и

Бранка Буквић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Бранка Павловић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Миља Бардић, Министарство економије и
регионалног развоја
Мирјана Арсић, Министарство омладине и
спорта
Ruggero Tabossi, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“

Датуми
реализације и
број учесника

18-19. фебруар - 47 учесника

Укупан број
учесника

47

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатор

Бојана Смартек

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Израда предлога ИПА пројеката

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица за управљање ИПА пројектима и
међусекторских радних група за програмирање
ИПА

Предавач/и

Бисерка Терзић, Министарство рада и
социјалне политике
Бранка Буквић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Бранка Павловић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Ruggero Tabossi, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Сања Станојевић, Служба за управљање
кадровима

Датуми
реализације и
број учесника

09-10. март - 44 учесника

Укупан број
учесника

44

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатор

Бојана Смартек

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Студија изводљивости и анализа трошкова
и користи

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица за управљање ИПА пројектима и
међусекторских радних група за програмирање
ИПА

Предавач/и

Александар Драгојловић, Министарство
финансија - Управа царина
Горан Симуновић, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Игор Буразин, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Милан Марјановић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“

Датуми
реализације и
број учесника

31. март - 01. април - 30 учесника

Укупан број
учесника

30

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатор

Бојана Смартек

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Израда буџета пројекта

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица за управљање ИПА пројектима и
међусекторских радних група за програмирање
ИПА

Предавач/и

Горан Симуновић, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Милан Марјановић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Светлана Велимировић, Комесаријат за
избеглице
Стефан Причард, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“

Датуми
реализације и
број учесника

17. март - 44 учесника

Укупан број
учесника

44

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатор

Бојана Смартек

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Општи принципи припреме јавних набавки
(ПРАГ, ТоР)

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица за управљање ИПА пројектима и
међусекторских радних група за програмирање
ИПА

Предавач/и

Александар Драгојловић, Министарство
финансија - Управа царина
Горан Симуновић, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Игор Буразин, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Катарина Гинић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Милан Марјановић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“

Датуми
реализације и
број учесника

27-28. мај - 22 учесника
18-19. октобар - 14 учесника

Укупан број
учесника

36

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатори

Бојана Смартек, Ксенија Митровић, Снежана
Абрамовић и Татјана Драгосавац

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

ПРАГ – Набавка средстава

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица за управљање ИПА пројектима и
међусекторских радних група за програмирање
ИПА

Предавач/и

Игор Буразин, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Ирена Комазец, Министарство финансија
Катарина Гинић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Кристина Ашковић, Министарство финансија
Милан Марјановић, консултант на пројекту
„IPA Programming and Project Preparation
Facility“
Светлана Велимировић, Комесаријат за
избеглице

Датуми
реализације и
број учесника

20. април - 16 учесника
01. новембар - 14 учесника

Укупан број
учесника

30

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатори

Бојана Смартек и Татјана Драгосавац

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

ПРАГ – Набавка услуга

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица за управљање ИПА пројектима и
међусекторских радних група за програмирање
ИПА

Предавач/и

Игор Буразин, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Ирена Комазец, Министарство финансија
Катарина Гинић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Кристина Ашковић, Министарство финансија
Милан Марјановић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Светлана Велимировић, Комесаријат за
избеглице

Датуми
реализације и
број учесника

19. април - 25 учесника
02. новембар - 15 учесника

Укупан број
учесника

40

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатори

Бојана Смартек и Татјана Драгосавац

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

ПРАГ – Извођење радова

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица за управљање ИПА пројектима и
међусекторских радних група за програмирање
ИПА

Предавач/и

Игор Буразин, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Ирена Комазец, Министарство финансија
Јасмина Радоњић, Министарство за
инфраструктуру
Катарина Гинић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Милан Марјановић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“

Датуми
реализације и
број учесника

23. април - 18 учесника

Укупан број
учесника

18

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатор

Бојана Смартек

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

ПРАГ – Управљање грантовима
(донацијама)

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица за управљање ИПА пројектима и
међусекторских радних група за програмирање
ИПА

Предавач/и

Бисерка Терзић, Министарство рада и
социјалне политике
Милан Марјановић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“

Датуми
реализације и
број учесника

05. мај - 15 учесника

Укупан број
учесника

15

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатор

Бојана Смартек

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Основе мониторинга и евалуације ИПА
пројеката

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица за управљање ИПА пројектима и
међусекторских радних група за програмирање
ИПА

Предавач/и

Бранка Буквић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Бранка Павловић, консултант на пројекту „IPA
Programming and Project Preparation Facility“
Јасмина Радоњић, Министарство за
инфраструктуру
Јелена Пајовић, Министарство финансија

Датуми
реализације и
број учесника

03-04. јун - 21 учесник

Укупан број
учесника

21

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз подршку
пројекта „IPA Programming and Project
Preparation Facility“

Координатор

Бојана Смартек

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Анализа трошкова и користи

Циљна група

Државни службеници запослени у ресорним
министарствима која ће имати водећу улогу у
припреми и писању пројеката финансираних из
средстава ИПА III

Предавач/и

Димитрис Гоургиотис, консултант на пројекту
„Припрема пројеката и техничка подршка за
јачање административних капацитета Србије“

Датуми
реализације и
број учесника

01-03. децембар - 16 учесника

Укупан број
учесника

16

Финансије

Пројекат „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“ Кабинета потпредседника
Владе који спроводи конзорцијум на челу са
Организацијом за техничку сарадњу ГТЗ

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Значај управљања људским ресурсима у
припреми за ДИС акредитацију за
коришћење средстава из ИПА компоненти III
и IV

Циљна група

Секретари министарстава која су надлежна за
програмирање и спровођење ИПА компоненти
III и IV, државни службеници запослени у ИПА
јединицама, као и државни службеници
запослени у јединицама за људске ресурсе

Предавач/и

Јан Валент, консултант на пројекту „Припрема
пројеката и техничка подршка за јачање
административних капацитета Србије“

Датуми
реализације и
број учесника

07. децембар -14 учесника

Укупан број
учесника

14

Финансије

Пројекат „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“ Кабинета потпредседника
Владе који спроводи конзорцијум на челу са
Организацијом за техничку сарадњу ГТЗ

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Идентификација и израда нацрта предлога
пројеката финансираних из средстава
Краљевине Норвешке

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица чији делокруг рада обухвата писање
предлога пројеката и управљање пројектима

Предавач/и

Јелена Пајовић, Министарство финансија

Датуми
реализације и
број учесника

27. април - 20 учесника
28. април - 11 учесника

Укупан број
учесника

31

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Бојана Смартек

Тематска област

Пројекти у државној управи

Назив обуке

Правила и процедуре за спровођење
пројеката финансираних из средстава
Краљевине Норвешке

Циљна група

Државни службеници који раде на пословима
програмирања међународне помоћи у оквиру
јединица чији делокруг рада обухвата
координирање финансијских пројеката.

Предавач/и

Јелена Пајовић, Министарство финансија

Датуми
реализације и
број учесника

27. јануар - 17 учесника

Укупан број
учесника

17

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Систем јавних финансија

Назив обуке

Припрема и планирање буџета

Циљна група

Руководиоци ужих унутрашњих јединица који
обављају финансијско-материјалне послове,
као и остали државни службеници који
обављају послове припреме и извршења
буџета

Предавач/и

Бранислав Стипановић, Министарство
финансија

Датуми
реализације и
број учесника

19. март - 50 учесника∗
19. март - 27 учесника∗∗

Укупан број
учесника

77

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Ксенија Митровић

* Обука је одржана у преподневном термину од 10-12 часова
** Обука је одржана у поподневном термину од 13-15 часова

Тематска област

Систем јавних финансија

Назив обуке

Припрема и планирање буџета - Упутство за
припрему буџета за 2011. годину

Циљна група

Руководиоци ужих унутрашњих јединица који
обављају финансијско-материјалне послове,
као и остали државни службеници који
обављају послове припреме и извршења
буџета

Предавач/и

Бранислав Стипановић, Министарство
финансија
Ружица Стојиљковић, Министарство финансија

Датуми
реализације и
број учесника

10. септембар - 71 учесник∗
10. септембар - 60 учесника∗∗

Укупан број
учесника

131

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Ксенија Митровић и Снежана Абрамовић

* Обука је одржана у преподневном термину од 10-12 часова
** Обука је одржана у поподневном термину од 13-15 часова

Тематска област

Систем јавних финансија

Назив обуке

Извршење буџета и буџетско
рачуноводство и извештавање

Циљна група

Руководиоци ужих унутрашњих јединица који
обављају финансијско-материјалне послове,
као и остали државни службеници који
обављају послове припреме и извршења
буџета

Предавач/и

Маја Павловић, Министарство финансија Управа за трезор
Олга Костић, Министарство финансија

Датуми
реализације и
број учесника

14. мај - 41 учесник
08. јун - 20 учесника
22. септембар - 44 учесника

Укупан број
учесника

105

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Наташа Живојиновић и Снежана Абрамовић

Тематска област

Систем јавних финансија

Назив обуке

Планирање финансијских токова извршења
буџета

Циљна група

Државни службеници, руководиоци ужих
унутрашњих јединица који обављају
финансијско-материјалне послове, службеници
који раде на припреми финансијских планова,
службеници који су задужени за евидентирање
сопствених прихода, донација и слично

Предавач/и

Маја Павловић, Министарство финансија Управа за трезор

Датуми
реализације и
број учесника

23. фебруар - 56 учесника
23. март - 50 учесника

Укупан број
учесника

106

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Систем јавних финансија

Назив обуке

Основе децентрализованог система
управљања фондовима ЕУ (ДИС)

Циљна група

Руководиоци јединица за управљање
пројектима и државни службеници који раде на
пословима спровођења ИПА пројеката

Предавач/и

Јелена Герзина, Министарство финансија

Датуми
реализације и
број учесника

06. мај - 21 учесник
23. септембар - 17 учесника
11. новембар - 19 учесника

Укупан број
учесника

57

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Сања Станојевић

Тематска област

Борба против корупције

Назив обуке

Отворено о корупцији

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Мирослав Прокопијевић, Центар за
истраживање тржишта
Немања Ненадић, Транспарентност Србија

Датуми
реализације и
број учесника

07. април - 31 учесник
15. септембар - 13 учесника

Укупан број
учесника

44

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државних
службеника за ефикасније и ефективније
спровођење административних процедура-III
фаза" Службе за управљање кадровима и
Фондације Конрад Аденауер

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Борба против корупције

Назив обуке

Кодекс понашања државних службеника

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

др Дејан Миленковић, Факултет политичких
наука

Датуми
реализације и
број учесника

29. октобар - 14 учесника

Укупан број
учесника

14

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државних
службеника за ефикасније и ефективније
спровођење административних процедура-III
фаза" Службе за управљање кадровима и
Фондације Конрад Аденауер

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Борба против корупције

Назив обуке

Етика у поступку спровођења јавних
набавки

Циљна група

Државни службеници који су задужени за
спровођење јавних набавки као и сви они који
су укључени у тај процес

Предавач/и

Далиборка Срећков, Управа за јавне набавке
Немања Ненадић, Транспарентност Србија
Саша Варинац, Управа за јавне набавке

Датуми
реализације и
број учесника

18. мај - 27 учесника
25. мај - 26 учесника
22. октобар - 18 учесника
01. децембар - 5 учесника

Укупан број
учесника

76

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државних
службеника за ефикасније и ефективније
спровођење административних процедура-III
фаза" Службе за управљање кадровима и
Фондације Конрад Аденауер

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Борба против корупције

Назив обуке

План интегритета у органима државне
управе

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

др Радмила Васић, Правни факултет

Датуми
реализације и
број учесника

22. април - 30 учесника
24. јун - 12 учесника
20. децембар - 17 учесника

Укупан број
учесника

59

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државних
службеника за ефикасније и ефективније
спровођење административних процедура-III
фаза" Службе за управљање кадровима и
Фондације Конрад Аденауер

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Борба против корупције

Назив обуке

Обавезе државних органа у области борбе
против корупције

Циљна група

Државни службеници на положају, као и
државни службеници који пишу извештаје о
спроведеним активностима органа у области
борбе против корупције

Предавач/и

Јелена Хаџић, Агенција за борбу против
корупције
Маријана Обрадовић, Агенција за борбу против
корупције
Милица Божанић, Агенција за борбу против
корупције

Датуми
реализације и
број учесника

22. јун - 22 учесника
26. новембар - 8 учесника

Укупан број
учесника

30

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државних
службеника за ефикасније и ефективније
спровођење административних процедура-III
фаза" Службе за управљање кадровима и
Фондације Конрад Аденауер

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Борба против корупције

Назив обуке

Јавне функције и изградња система
друштвеног интегритета државних органа

Циљна група

Државни службеници на положају, као и сви
други државни службеници

Предавач/и

Зорана Марковић, Агенција за борбу против
корупције
Немања Ненадић, Транспарентност Србија

Датуми
реализације и
број учесника

02. јул - 14 учесника

Укупан број
учесника

14

Финансије

Пројекат "Подизање капацитета државних
службеника за ефикасније и ефективније
спровођење административних процедура-III
фаза" Службе за управљање кадровима и
Фондације Конрад Аденауер

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Борба против корупције

Назив обуке

Слободан приступ информацијама од јавног
значаја

Циљна група

Лица овлашћена за давање информација од
јавног значаја у органима државне управе као и
сви остали државни службеници

Предавач/и

Родољуб Шабић, Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту података о
личности
Станојла Мандић, Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту података о
личности

Датуми
реализације и
број учесника

12. мај - 31 учесник

Укупан број
учесника

31

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Борба против корупције

Назив обуке

Заштита података о личности

Циљна група

Државни службеници који обављају послове
обраде података о личности

Предавач/и

Александар Ресановић, Повереник за
информације од јавног значаја и заштиту
података о личности
Маринко Радић, Повереник за информације од
јавног значаја и заштиту података о личности

Датуми
реализације и
број учесника

01. октобар - 17 учесника
09. новембар - 10 учесника

Укупан број
учесника

27

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Татјана Драгосавац

Тематска област

Односи с јавношћу и комуникација у раду

Назив обуке

Планирање и управљање кампањама

Циљна група

Државни службеници задужени за односе са
јавношћу у оквиру органа

Предавач/и

Небојша Андрић, тренер у области односа с
јавношћу

Датуми
реализације и
број учесника

04. март - 13 учесника

Укупан број
учесника

13

Финансије

Пројекат "Подршка Служби за управљање
кадровима у реализацији стручног
усавршавања државних службеника"
Фондације Ханс Зајдел и Службе за
управљање кадровима

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Односи с јавношћу и комуникација у раду

Назив обуке

Интерни и кризни односи са јавношћу

Циљна група

Државни службеници задужени за односе са
јавношћу у оквиру органа

Предавач/и

Томо Зорић, Републичко јавно тужилаштво

Датуми
реализације и
број учесника

29. октобар - 11 учесника

Укупан број
учесника

11

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Односи с јавношћу и комуникација у раду

Назив обуке

Нови медији у односима са јавношћу

Циљна група

Државни службеници задужени за односе са
јавношћу у оквиру органа

Предавач/и

Милош Ђајић, Центар модерних вештина
Томо Зорић, Републичко јавно тужилаштво

Датуми
реализације и
број учесника

05. март - 13 учесника
19. новембар - 8 учесника

Укупан број
учесника

21

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз
финансијску подршку пројекта "Подршка
Служби за управљање кадровима у
реализацији стручног усавршавања државних
службеника" Фондације Ханс Зајдел и Службе
за управљање кадровима

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Односи с јавношћу и комуникација у раду

Назив обуке

Вештине комуникације и управљање
конфликтима

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Данијел Марек, француска Национална школа
за администрацију (ЕНА)

Датуми
реализације и
број учесника

25-26. новембар - 15 учесника

Укупан број
учесника

15

Финансије

Амбасада Републике Француске у Србији и
француска Национална школа за
администрацију (ЕНА)

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Односи с јавношћу и комуникација у раду

Назив обуке

Јавни наступ

Циљна група

Руководиоци, запослени задужени за односе с
јавношћу у оквиру органа, као и државни
службеници који јавно заступају своје идеје и
идеје и ставове у и ван државне управе

Предавач/и

Небојша Андрић, тренер у области односа с
јавношћу
Томо Зорић, Републичко јавно тужилаштво

Датуми
реализације и
број учесника

03. март - 13 учесника
07. октобар - 10 учесника
09. новембар - 8 учесника

Укупан број
учесника

31

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима уз
финансијску подршку пројекта "Подршка
Служби за управљање кадровима у
реализацији стручног усавршавања државних
службеника" Фондације Ханс Зајдел и Службе
за управљање кадровима

Координатори

Снежана Абрамовић и Татјана Драгосавац

Тематска област

Односи с јавношћу и комуникација у раду

Назив обуке

Пословни протокол

Циљна група

Државни службеници који се баве
међународном сарадњом, руководиоци као и
сви државни службеници

Предавач/и

Људмила Милатовић, Генерални секретаријат
Владе
Роберт Поповић, Генерални секретаријат
Владе

Датуми
реализације и
број учесника

20-21. октобар - 15 учесника
09-10. децембар - 16 учесника

Укупан број
учесника

31

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средстава
Службе за управљање кадровима

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Рачунарска писменост

Назив обуке

Основе информационих технологија,
употреба рачунара и управљање
датотекама

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Зоран Радовановић, Управа за заједничке
послове републичких органа

Датуми
реализације и
број учесника

04-14. октобар - 10 учесника∗

Укупан број
учесника

10

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Наташа Живојиновић

*У наведеном термину обука је извођена сваког другог дана

Тематска област

Рачунарска писменост

Назив обуке

Обрада текста

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Марко Лукић, Управа за заједничке послове
републичких органа

Датуми
реализације и
број учесника

27. април - 06. мај - 5 учесника
05-15. октобар - 13 учесника∗

Укупан број
учесника

18

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Наташа Живојиновић и Татјана Драгосавац

*У наведеним терминима обука је извођена сваког другог дана

Тематска област

Рачунарска писменост

Назив обуке

Табеларне калкулације

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Ивица Благданић, Управа за заједничке
послове републичких органа

Датуми
реализације и
број учесника

08-18. март - 11 учесника
24. мај - 03. јун - 12 учесника
18-28. октобар - 12 учесника*

Укупан број
учесника

35

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Александра Станковић, Наташа Живојиновић и
Татјана Драгосавац

*У наведеним терминима обука је извођена сваког другог дана

Тематска област

Рачунарска писменост

Назив обуке

Базе података

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове
републичких органа

Датуми
реализације и
број учесника

09-19. март - 12 учесника
02-12. новембар - 13 учесника*

Укупан број
учесника

25

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Александра Станковић, Наташа Живојиновић и
Татјана Драгосавац

*У наведеним терминима обука је извођена сваког другог дана

Тематска област

Рачунарска писменост

Назив обуке

Презентације

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Младен Јован Рудолф Мерлини, Управа за
заједничке послове републичких органа

Датуми
реализације и
број учесника

22. март - 01. април - 7 учесника
10-20. мај - 10 учесника
19-29. октобар - 9 учесника*

Укупан број
учесника

26

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Наташа Живојиновић и Татјана Драгосавац

*У наведеним терминима обука је извођена сваког другог дана

Тематска област

Рачунарска писменост

Назив обуке

Информације и комуникације

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Милован Жагрић, Управа за заједничке
послове републичких органа

Датуми
реализације и
број учесника

23. март - 07. април - 6 учесника*

Укупан број
учесника

6

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатор

Татјана Драгосавац

*У наведеном термину обука је извођена сваког другог дана

Тематска област

Рачунарска писменост

Назив обуке

Обрада текста – напредни ниво

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Дијана Димитријевић, Управа за заједничке
послове републичких органа

Датуми
реализације и
број учесника

06-16. април - 3 учесника
07-17. јун - 7 учесника
15-25. новембар - 9 учесника*

Укупан број
учесника

19

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Наташа Живојиновић и Татјана Драгосавац

*У наведеним терминима обука је извођена сваког другог дана

Тематска област

Рачунарска писменост

Назив обуке

Табеларне калкулације – напредни ниво

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Владимир Стрижевски, Управа за заједничке
послове републичких органа

Датуми
реализације и
број учесника

13-23. април - 6 учесника
08-18. јун -11 учесника
16-26. новембар - 8 учесника

Укупан број
учесника

25

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Наташа Живојиновић и Татјана Драгосавац

*У наведеним терминима обука је извођена сваког другог дана

Тематска област

Рачунарска писменост

Назив обуке

Базе података – напредни ниво

Циљна група

Државни службеници

Предавач/и

Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове
републичких органа

Датуми
реализације и
број учесника

20-30.април - 10 учесника
29. новембар - 09. децембар - 12 учесника

Укупан број
учесника

22

Финансије

Обука је финансирана из буџетских средства
Службе за управљање кадровима

Координатори

Наташа Живојиновић и Татјана Драгосавац

*У наведеним терминима обука је извођена сваког другог дана

Тематска област

Страни језик

Назив обуке

Француски језик - Уводни почетни ниво (А1)

Циљна група

Државни службеници који обављају послове
међународне
сарадње
и
европских
интеграција.

Предавач/и

Aлександра Дрљевић, предавач Француског
културног центра
Ана Лончар, предавач Француског културног
центра
Данијела Милошевић, предавач Француског
културног центра
Јована Илић, предавач Француског културног
центра
Горана Чварковић, предавач Француског
културног центра
Гордана Јоксимовић, предавач Француског
културног центра
Катарина Илић, предавач Француског културног
центра
Марија Петровић, предавач Француског
културног центра
Марко Банковић, предавач Француског
културног центра
Милена Милановић, предавач Француског
културног центра
Милена Милојковић, предавач Француског
културног центра
Милош Прајзовић, предавач Француског
културног центра
Уна Мирковић, предавач Француског културног
центра
Флоријан Фере, предавач Француског културног
центра

Датуми
реализације и
број учесника

16. фебруар - 03. јул - 16 учесника∗
20. септембар - 18. децембар - 16 учесника∗∗

Укупан број
учесника

16

Финансије

Део трошкова сноси Француски културни
центар у Београду и Амбасада Републике
Француске у Србији

Координатор

Снежана Абрамовић

∗ Период одржавања првог семестра у трајању од 100 радних сати
** Период одржавања другог семестра у трајању од 100 радних сати

Тематска област

Страни језик

Назив обуке

Француски језик - Основни ниво (А2)

Циљна група

Државни службеници који обављају послове
међународне
сарадње
и
европских
интеграција, као и државни службеници који су
похађали претходни курс француског језика у
организацији Службе

Предавач/и

Aлександра Дрљевић, предавач Француског
културног центра
Ана Лончар, предавач Француског културног
центра
Данијела Милошевић, предавач Француског
културног центра
Јована Илић, предавач Француског културног
центра
Горана Чварковић, предавач Француског
културног центра
Гордана Јоксимовић, предавач Француског
културног центра
Катарина Илић, предавач Француског културног
центра
Марија Петровић, предавач Француског
културног центра
Марко Банковић, предавач Француског
културног центра
Милена Милановић, предавач Француског
културног центра
Милена Милојковић, предавач Француског
културног центра
Милоћ Прајзовић, предавач Француског
културног центра
Уна Мирковић, предавач Француског културног
центра
Флоријан Фере, предавач Француског културног
центра

Датуми
реализације и
број учесника

16. фебруар - 03. јул - 20 учесника
20. септембра - 08. децембар - 20 учесника

Укупан број
учесника

20

Финансије

Део трошкова сноси Француски културни
центар у Београду и Амбасада Републике
Француске у Србији

Координатор

Снежана Абрамовић

∗ Период одржавања првог семестра у трајању од 100 радних сати
** Период одржавања другог семестра у трајању од 100 радних сати

Тематска област

Страни језик

Назив обуке

Француски језик - Средњи ниво (Б1)

Циљна група

Државни службеници који обављају послове
међународне
сарадње
и
европских
интеграција, као и државни службеници који су
похађали претходни курс француског језика у
организацији Службе

Предавач/и

Aлександра Дрљевић, предавач Француског
културног центра
Ана Лончар, предавач Француског културног
центра
Данијела Милошевић, предавач Француског
културног центра
Јована Илић, предавач Француског културног
центра
Горана Чварковић, предавач Француског
културног центра
Гордана Јоксимовић, предавач Француског
културног центра
Катарина Илић, предавач Француског културног
центра
Марија Петровић, предавач Француског
културног центра
Марко Банковић, предавач Француског
културног центра
Милена Милановић, предавач Француског
културног центра
Милена Милојковић, предавач Француског
културног центра
Милоћ Прајзовић, предавач Француског
културног центра
Уна Мирковић, предавач Француског културног
центра
Флоријан Фере, предавач Француског културног
центра

Датуми
реализације и
број учесника

16. фебруар - 03. јул - 57 учесника
20. септембра - 08. децембар - 57 учесника

Укупан број
учесника

57

Финансије

Део трошкова сноси Француски културни
центар у Београду и Амбасада Републике
Француске у Србији

Координатор

Снежана Абрамовић

∗ Период одржавања првог семестра у трајању од 100 радних сати
** Период одржавања другог семестра у трајању од 100 радних сати

Тематска област

Страни језик

Назив обуке

Француски језик - Средњи ниво (Б2)

Циљна група

Државни службеници који обављају послове
међународне
сарадње
и
европских
интеграција, као и државни службеници који су
похађали претходни курс француског језика у
организацији Службе

Предавач/и

Aлександра Дрљевић, предавач Француског
културног центра
Ана Лончар, предавач Француског културног
центра
Данијела Милошевић, предавач Француског
културног центра
Јована Илић, предавач Француског културног
центра
Горана Чварковић, предавач Француског
културног центра
Гордана Јоксимовић, предавач Француског
културног центра
Катарина Илић, предавач Француског културног
центра
Марија Петровић, предавач Француског
културног центра
Марко Банковић, предавач Француског
културног центра
Милена Милановић, предавач Француског
културног центра
Милена Милојковић, предавач Француског
културног центра
Милоћ Прајзовић, предавач Француског
културног центра
Уна Мирковић, предавач Француског културног
центра
Флоријан Фере, предавач Француског културног
центра

Датуми
реализације и
број учесника

16. фебруар - 03. јул - 10 учесника
20. септембра - 08. децембар - 10 учесника

Укупан број
учесника

10

Финансије

Део трошкова сноси Француски културни
центар у Београду и Амбасада Републике
Француске у Србији

Координатор

Снежана Абрамовић

∗ Период одржавања првог семестра у трајању од 100 радних сати
** Период одржавања другог семестра у трајању од 100 радних сати

Тематска област

Обука предавача у државној управи

Назив обуке

Обука предавача у области ИПА компоненти
III и IV – управљањe и спровођењe,
Радионица 1: ИПА III и IV поставка
управљања, захтеви у погледу људских
ресурса и "како обучавати"

Циљна група

Државни службеници запoслени у органима
државне управе који су релевантни за ИПА
компоненте III и IV а за које је након селекције
утврђено да задовољавају постављене
критеријуме

Предавач/и

Дубравка Велат, Грађанске иницијативе
Јелена Герзина, Министарство финансија
Миленко Анђелковић, Грађанске иницијативе
Огњен Мирић, Кабинет потпредседника Владе
за европске интеграције

Датуми
реализације и
број учесника

01-04. март - 21 учесник

Укупан број
учесника

21

Финансије

Пројекат „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“ Кабинета потпредседника
Владе који спроводи конзорцијум на челу са
Организацијом за техничку сарадњу ГТЗ

Координатор

Ксенија Митровић

Тематска област

Обука предавача у државној управи

Назив обуке

Обука предавача у области ИПА компоненти
III и IV – управљањe и спровођењe,
Радионица 2 - Генерисање пројеката –
Велики пројекти – Основе

Циљна група

Државни службеници запoслени у органима
државне управе који су релевантни за ИПА
компоненте III и IV а за које је након селекције
утврђено да задовољавају постављене
критеријуме

Предавач/и

Димитрис Гоургиотис, консултант на пројекту
„Припрема пројеката и техничка подршка за
јачање административних капацитета Србије“
Ричард Хардинг, консултант на пројекту
„Припрема пројеката и техничка подршка за
јачање административних капацитета Србије“

Датуми
реализације и
број учесника

14-16. април - 19 учесника

Укупан број
учесника

19

Финансије

Пројекат „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“ Кабинета потпредседника
Владе који спроводи конзорцијум на челу са
Организацијом за техничку сарадњу ГТЗ

Координатор

Сања Станојевић

Тематска област

Обука предавача у државној управи

Назив обуке

Обука предавача у области ИПА компоненти
III и IV – управљањe и спровођењe,
Радионица 3 - Финансијско управљање и
основни принципи набавки

Циљна група

Државни службеници запoслени у органима
државне управе који су релевантни за ИПА
компоненте III и IV а за које је након селекције
утврђено да задовољавају постављене
критеријуме

Предавач/и

Пол Смит, консултант на пројекту „Припрема
пројеката и техничка подршка за јачање
административних капацитета Србије“
Ричард Хардинг, консултант на пројекту
„Припрема пројеката и техничка подршка за
јачање административних капацитета Србије“

Датуми
реализације и
број учесника

18-21. мај -18 учесника

Укупан број
учесника

18

Финансије

Пројекат „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“ Кабинета потпредседника
Владе који спроводи конзорцијум на челу са
Организацијом за техничку сарадњу ГТЗ

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Обука предавача у државној управи

Назив обуке

Обука предавача у области ИПА компоненти
III и IV – управљањe и спровођењe,
Радионица 4 - Оперативни програм Развој
људских ресурса – управљање и
спровођење

Циљна група

Државни службеници запoслени у органима
државне управе који су релевантни за ИПА
компоненте III и IV а за које је након селекције
утврђено да задовољавају постављене
критеријуме

Предавач/и

Александра Лакићевић Добрић, консултант на
пројекту „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“
Катарина Иванковић Кнежевић, консултант на
пројекту „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“
Пол Георис, консултант на пројекту „Припрема
пројеката и техничка подршка за јачање
административних капацитета Србије“
Хелга Бубановић Девчић, консултант на
пројекту „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“

Датуми
реализације и
број учесника

15-17. јун - 20 учесника

Укупан број
учесника

20

Финансије

Пројекат „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“ Кабинета потпредседника
Владе који спроводи конзорцијум на челу са
Организацијом за техничку сарадњу ГТЗ

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Обука предавача у државној управи

Назив обуке

Обука предавача у области ИПА компоненти
III и IV – управљањe и спровођењe,
Радионица 5 - Оперативни програм
Економски развој – управљање и
спровођење

Циљна група

Државни службеници запoслени у органима
државне управе који су релевантни за ИПА
компоненте III и IV а за које је након селекције
утврђено да задовољавају постављене
критеријуме

Предавач/и

Ерхан Демир, консултант на пројекту
„Припрема пројеката и техничка подршка за
јачање административних капацитета Србије“
Излем Кулук, консултант на пројекту „Припрема
пројеката и техничка подршка за јачање
административних капацитета Србије“
Јан Валент, консултант на пројекту „Припрема
пројеката и техничка подршка за јачање
административних капацитета Србије“
Катарина Јурлина, консултант на пројекту
„Припрема пројеката и техничка подршка за
јачање административних капацитета Србије“
Ханде Меркан, консултант на пројекту
„Припрема пројеката и техничка подршка за
јачање административних капацитета Србије“
Реиго Лехтла, консултант на пројекту
„Припрема пројеката и техничка подршка за
јачање административних капацитета Србије“

Датуми
реализације и
број учесника

06-08. јул -18 учесника

Укупан број
учесника

18

Финансије

Пројекат „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“ Кабинета потпредседника
Владе који спроводи конзорцијум на челу са
Организацијом за техничку сарадњу ГТЗ

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска
област

Обука предавача у државној управи

Назив обуке

Обука предавача у области ИПА компоненти
III и IV – управљањe и спровођењe,
Радионица 6 - Публицитет, одрживост и
усвајање стечених искустава

Циљна група

Државни службеници запoслени у органима
државне управе који су релевантни за ИПА
компоненте III и IV а за које је након селекције
утврђено да задовољавају постављене
критеријуме

Предавач/и

Стефан Причард, консултант на пројекту
„Припрема пројеката и техничка подршка за
јачање административних капацитета Србије“

Датуми
реализације и
број учесника

14-16. септембар - 20 учесника

Укупан број
учесника

20

Финансије

Пројекат „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“ Кабинета потпредседника
Владе који спроводи конзорцијум на челу са
Организацијом за техничку сарадњу ГТЗ

Координатор

Сања Станојевић

Тематска област

Обука предавача у државној управи

Назив обуке

Обука предавача у области ИПА компоненти
III и IV – управљањe и спровођењe,
Радионица 7 - Праћење и процена програма
и пројеката

Циљна група

Државни службеници запoслени у органима
државне управе који су релевантни за ИПА
компоненте III и IV а за које је након селекције
утврђено да задовољавају постављене
критеријуме

Предавач/и

Дубравка Велат, Грађанске иницијативе
Миленко Анђелковић, Грађанске иницијативе
Пол Смит, консултант на пројекту „Припрема
пројеката и техничка подршка за јачање
административних капацитета Србије“

Датуми
реализације и
број учесника

11-13. октобар - 20 учесника

Укупан број
учесника

20

Финансије

Пројекат „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“ Кабинета потпредседника
Владе који спроводи конзорцијум на челу са
Организацијом за техничку сарадњу ГТЗ

Координатор

Снежана Антонијевић

Тематска област

Обука предавача у државној управи

Назив обуке

Обука предавача у области ИПА компоненти
III и IV – управљањe и спровођењe,
Радионица 8 – Финализација обуке
предавача

Циљна група

Државни службеници запoслени у органима
државне управе који су релевантни за ИПА
компоненте III и IV а за које је након селекције
утврђено да задовољавају постављене
критеријуме

Чланови комисије

Дубравка Велат, Грађанске иницијативе
Јелена Герзина, Министарство финансија
Миленко Анђелковић, Грађанске иницијативе
Снежана Абрамовић, Служба за управљање
кадровима
Снежана Антонијевић, Служба за управљање
кадровима

Датуми
реализације и
број учесника

16-17. новембар - 20 учесника

Укупан број
учесника

20

Финансије

Пројекат „Припрема пројеката и техничка
подршка за јачање административних
капацитета Србије“ Кабинета потпредседника
Владе који спроводи конзорцијум на челу са
Организацијом за техничку сарадњу ГТЗ

Координатор

Снежана Абрамовић

Тематска област

Обука предавача у државној управи

Назив обуке

Унапређење тренерских вештина ИПА
тренера

Циљна група

Државни службеници који су успешно завршили
обуку предавача/тренера у области
програмирања и управљања ИПА фондовима и
стекли звање ИПА тренера.

Предавач/и

проф. др Матијас Јоп, Институт за европску
политику (IEP), Берлин, Немачка
др Михаел Буриш, консултантска фирма Riis
Burisch & Partner GmbH

Датуми
реализације и
број учесника

28. јун - 02. јул - 8 учесника

Укупан број
учесника

8

Финансије

Организација
за
међународну
изградњу
капацитета из Немачке (Инвент) и Институт за
европску политику (ИЕП)

Координатори

Снежана Антонијевић и Сања Станојевић

РАСПОЛОЖИВИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ
2010

Број обука

Број учесника обука

173

3120

Полна структура
учесника
24,60% мушкараца
75,40% жена

Број предавача

Број дана обука

Утрошена буџетска
средства (бруто
износ)

180

340*

2.433.438,2 РСД

РАСПОЛОЖИВИ АНАЛИТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
2010

Просечан број учесника по обуци

Просечан број дана обуке по тренеру

Просечан износ утрошених бруто
буџетских средстава по учеснику
обуке

18,03

1,88

1297,83 РСД

* Податак о броју тренинг дана не укључује курс француског језика због специфичности организације овог курса где се
време изражава у тренинг сатима (семестрима) а не данима

