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Савет за стручно усавршавање
Град Краљево је пружио гостопримство члановима Савета за стручно
усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, који је у нашем граду
одржао своју пету седницу.
Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне
самоуправе, кога чине председник и седам чланова, образован је Одлуком Владе
Републике Србије, која га је основала у циљу обезбеђења начела ефикасности,
правичности и целовитости система стручног усавршавања, а ради давања
стручних мишљења и препорука за његово спровођење и унапређење. Чланови
Савета су из Кабинета министарке државне управе и локалне самоуправе, Сталне
конференције градова и општина, стручне јавности и невладиног сектора.
Чланове Савета и друге учеснике поздравили су градоначелник Краљева др
Предраг Терзић, председник Савета и државни секретар у Министарству државне
управе
и
локалне
самоуправе
Иван
Бошњак,
менаџер
пројекта и
представник Канцеларије Савета Европе у Београду Александар Јовановић и
члан Савета и начелник Градске управе града Краљева Милош Петровић.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да му је веома драго
што су Министарство државне управе и локалне самоуправе и Савет Европе
прихватили позив града Краљева да буде домаћин седнице Савета за стручно
усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.
„Сматрам да је неопходно да се, поред формалног образовања, запослени
у оквиру Градске управе и у општинама широм земље стално усавршавају, стичу
нова сазнања о новим нормативним актима, али и оним трендовима који постоје у
земљи и иностранству. Надам се да ће састанак бити од особитог значаја за
представљање оних новума који су спроведени у граду Краљеву, али и за
стицања искустава запослених у Градској управи града Краљева“, поручио је
градоначелник Краљева др Предраг Терзић.
Председник Савета Иван Бошњак је изразио велико лично и
професионално задовољство што се Савет састао у граду Краљеву, које је
пример добре праксе.
„На седници имамо утврђивање програма обука који ће се ове године
спровести у јединицама локалних самоуправа са циљем унапређења рада
локалне администрације, инспекцијског надзора и примене свих закона који на
локалу треба да се спроводе у пуној мери у правцу најбољег управљања и
људским ресурсима и задовољства грађана и привреде. На прави начин ћемо, у
једној веома активној и доброј локалној средини, видети примену закона односно
како се оно што је написано у прописима у пракси, у једној градској управи, и
примењује“, рекао је Бошњак.
Менаџер пројекта и представник Канцеларије Савета Европе у Београду
Александар Јовановић, како је истакао, са задовољством представља пројекат
управљања људским ресурсима у локалној самоуправи Канцеларије Савета
Европе, који финансира ЕУ и Савет Европе.
„Пружили смо подршку Савету, који подржава и гради систем за стручно
усавршавање запослених у локалним самоуправама. Циљ пројекта је да подржи

реформски процес, да помогне општинама да дођу до модерног система
управљања људским ресурсима на локалу. Град Краљево је део 20 пилот
општина које су конкурисале код Савета Европе и у којима имплементирамо
пакете подршке за општине за управљање људским ресурсима. Краљево је један
од најбољих примера градова и општина у тој области и реформских корака који
се у тој области узимају и успостављају“, нагласио је представник Канцеларије
Савета Европе.
Прошле године донет Закон о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе намеће неколико нових обавеза. Према речима
начелника Градске управе града Краљева Милоша Петровића, изузетно је важно
да се на терену види како се спроводе прописи. Као један од института који
предвиђа тај закон јесте и формирање Савета, који брине о програмима општег и
посебног програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне
самоуправе.
„Имајући у виду велика законска ограничења и електронске процесе у које
смо ушли, у смислу забране и ограничења запошљавања, ако већ не можемо да
запошљавамо нове младе стручне кадрове, радићемо на стручном усавршавању,
које је, по закону, обавеза јединица локалне самоуправе. Град Краљево је
буџетом предвидео одређена средства за те намене“, рекао је Петровић.
Како је начелник Градске управе истакао, представници града Краљева ће
на седници понудити Студију случаја Градске управе града Краљева, у неколико
области, по којима је препознатљива.
„То су управљање људским ресурсима, спроведена регулаторна реформа
из које смо извукли значајна искуства идући у сусрет примени Закона о општем
управном поступку, који ће од 1. јуна бити у пуној примени, у области управљања
пројектима и писања пројекта и у области управљања ризицима, поступања у
ванредним ситуацијама. То ће бити добра основа за прављење програма стручног
усавршавања Савета у наредном периоду“, сматра Петровић.

