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ПРИКАЗ ПРОГРАМА ОБУКЕ
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (2016)
ЗА ИНСПЕКТОРЕ
Циљ
Полазећи од општег програма континуираног стручног усавршавања инспектора
који у вршењу инспекцијског надзора спроводе посебне управне поступке и
доносе управне акте, овај програм обуке има за циљ да пружи подршку и
обезбеди системски приступ у проширивању професионалних капацитета и
унапређењу знања инспектора у вези са иновацијама у управном поступању
које су уведене новим Законом о општем управном поступку (“Службени
гласник РС”, бр. 18/2016), коришћењем MOODLE e-learning платформе.

Специфични циљеви
Специфични циљеви обуке за инспекторе укључују:
• Јачање професионалних капацитета, знања и вештина за управно
одлучивање у оквиру вршења инспекцијског надзора
• Упознавање са значајем управног поступка у оквиру управне реформе у
контексту евроинтеграција Србије
• Надоградња знања у вршењу инспекцијског надзора у контексту новог
ЗУП-а
• Примена стандарда за реализацију јавних интереса у вршењу
инспекцијског надзора
• Примена стандарда за заштиту интереса странака и заинтересованих
лица у инспекцијском (управном) поступку
Очекивани исходи
Очекивани исходи по завршетку обуке за инспекторе:
• продубљена знања о значају вршења инспекцијског надзора у контексту
управног поступања у оквиру управне реформе у процесу
евроинтеграција Србије
• продубљена знања о трансформацији “државне управе” у систем “јавне
управе” као сложене организационе и функционалне структуре за
пружање јавних услуга (“јавни сервис грађана”)
• стицање знања о иновацијама у ЗУП-у која су неопходна за успешно
вршење инспекцијског надзора
• овладавање интерактивном он-лине комуникацијом учесника преко
MOODLE e-learning платформе са тренерима обуке
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Садржина програма обуке
Садржина обуке за инспекторе предвиђа обраду тема које се односи на
упознавање учесника са значајем управног поступања у контексту реформе
јавне управе у процесу евrоинтеграције Србије, као и са иновацијама у новом
Закону о општем управном поступку из 2016. године од значаја за вршење
управног надзора. Садржина овог програма обуке усклађена је са
Практикумом за примену закона о општем управном поступку,
(Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, 2016 електронска радна верзија) и обухвата следеће тематске целине:
1. Стратегија управне реформе у контексту евроинтеграција
Србије
2. Јавни интерес у управном поступку
3. Општи и посебни управни поступак
4. Управни надзор
5. Однос Закона о општем управном поступку и Закона о
инспекцијском надзору
6. Структура и карактеристике новог Закона о општем управном
поступку
7. Основана начела управног поступка
8. Концепт “управне ствари”
9. Учесници у управном поступку
10. Прибавњање података по службеној дужности и јединствено
управно место
11. Комуникација између органа управе и странака у управном
поступку
12. Решење и закључак
13. Гарантни акт и управни уговор
14. Управне радње и пружање јавних услуга
15. Правна средства у уставном поступку
16. Управно извршење
Циљна група
Циљну групу за инспекторе чине инспектори различитих профила који у свом
професионалеом раду врше инспекцијски надзор, и који су одабрани према
критеријумима за избор учесника за обуку према програму обуке за
спровођење новог ЗУП-а.
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Облици стручног усавршавања
Стручно усавршавање учесника обуке за инспекторе одвија се преко MOODLE elearning платформе учесника са тренерима обуке.
Методе и технике
•
•
•
•
•
•

Интерактивна комуникација учесника обуке за инспекторе са тренерима
преко MOODLE e-learning платформе
Web-конференције
Задаци (assigments) и студије случаја (case study)
Тестови са оцењивањем
Рад у форуму
Chat групе

Величина групе
Величина e-learning групе учесника обуке за инспекторе одређује се према
одговарајућем плану стручног усавршавања појединог органа управе, односно
према заједничким плановима.
Трајање
За програм обуке за инспекторе предвиђено је трајање од укупно 10 дана.
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