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Примењено од стране
Савета Европе

Финансирано од стране
Европске уније и
Савета Европе

“Пакет подршке” за локалне самоуправе у Србији
Шта је „пакет подршке“ локалној самоуправи?
„Пакет подршке“ је скуп нових и унапређених локалних правних аката којима се у потпуности
уводи систем управљања људским ресурсима у локалној управи.
Нове интерне правне акте за локалне самоуправе припремили су бројни експерти из области
управљања људским ресурсима, који су ангажовани као стална подршка локалним
управама, у оквиру овог Програма Савета Европе и Европске уније.
Циљ „пакета подршке“ је увођење модерног службеничког система на локалном
нивоу, заснованог на компетенцијама, знању и вештинама запослених у
локалној самоуправи.

50

локалних
самоуправа
које су добиле
„пакет подршке“

Алексинац, Бајина Башта, Бач, Бела Паланка, Београд, Беочин, Бечеј,
Бујановац, Ваљево, Велико Градиште, Врњачка Бања, Голубац, Жабаљ,
Зајечар, Земун-Београд, Зрењанин, Кикинда, Књажевац, Ковин, Крагујевац,
Краљево, Крушевац, Лесковац, Лозница, Медвеђа, Ниш, Нова Варош,
Нови Пазар, Нови Сад, Палилула-Ниш, Панчево, Петровац на Млави,
Пландиште, Пирот, Прешево, Прибој, Прокупље, Рашка, Сврљиг, Смедерево,
Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, Сурчин-Београд, Трстеник,
Тутин, Ужице, Чачак, Чока, Шабац

Остварени резултати (март 2021.)
Анализа кључних

Ревидирана Одлука

аката – 50 ЛС

о организацији
градске/општинске
управе – 27 ЛС

Ревидиран Правилник о

Функционална анализа

организацији и систематизацији

у циљу припреме

радних места - 33 ЛС

кадровског плана - 17 ЛС

Kадровски план - 39 ЛС

Анализа постојећег и
предлог оптималног
институционалног
решења за управљање
људским ресурсима - 35 ЛС

Припремљен претходни и коначни опис

Смернице за

послова за службенике у јединицама за

управљање људским

управљање људским ресурсима - 35 ЛС

ресурсима - 49 ЛС

Декларација о

План

управљању људским

комуникације - 35 ЛС

ресурсима – 36 ЛС

Посебан програм

Обједињени годишњи

службеничког

план програма

усавршавања - 50 ЛС

службеничког
усавршавања - 10 ЛС

Припрема документације за

Анализа поступка

набавку услуга службеничког

оцењивања запослених

усаавршавања и подршка у

у 2019. години – 36 ЛС

процесу селекције тренера
*ЛС – локална самоуправа

