
 

Јул 2019 

Датум 
почетка 

Датум 
завршетка 

ТЕМА Циљна група Локација 

03-07-19 05-07-19 ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК 
Сви службеници, при чему приоритет имају сужбеници 
распоређени на пословима вођења управног поступка и 
одлучивања о управним стварима. 

Лесковац 

05-07-19 05-07-19 ОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
Руководиоци који раде на пословима информационо-
комуникационих технологија. 

Смедерево 

08-07-19 09-07-19 
ИЗ ДРУГОГ УГЛА – УСПЕШНО РЕШАВАЊЕ 
КОНФЛИКАТА 

Сви запослени. Инђија 

09-07-19 11-07-19 
УПРАВНИ ПОСТУПАК, СА ЕЛЕМЕНТИМА 
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И 
УПРАВНИ СПОР 

Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног 
стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни 
однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, 
запослени у ЈЛС који су положили државни стручни испит по 
програму за кандидате са средњим образовањем, а у току 
рада су стекли виши степен образовања и приправници). 

Градска Управа 
Београд 

10-07-19 12-07-19 ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК 
Сви службеници, при чему приоритет имају сужбеници 
распоређени на пословима вођења управног поступка и 
одлучивања о управним стварима. 

Крагујевац 

11-07-19 12-07-19 БАЗЕ ПОДАТАКА 

Запослени који раде на програмима развијеним у систему за 
управљање базом података, програмима који користе MS 
Access базу као складиште података и они који желе да 
унапреде своје знање. 

Крушевац 

15-07-19 18-07-19 ОБУКА ПРЕДАВАЧА – ОСНОВНИ НИВО 
Службеници са мање или више предавачког искуства и 
специјалистичким знањем из неке од области предвиђене 
програмима општег стручног усавршавања. 

Инђија 

16-07-19 17-07-19 БАЗЕ ПОДАТАКА 
Запослени који раде на програмима развијеним у систему за 
управљање базом података, програмима који користе MS 

Смедерево 

http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=138
http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=141
http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=140
http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=140
http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=137
http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=137
http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=137
http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=138
http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=141
http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=142
http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=141


 
Access базу као складиште података и они који желе да 
унапреде своје знање. 

Датум 
почетка 

Датум 
завршетка 

ТЕМА Циљна група Локација 

     

22-07-19 24-07-19 КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА 

Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског 
надзора; Службеници који су овлашћени за вршење 
инспекцијског надзора;  Руководиоци инспекција; Запослени 
који припремају испит за инспекторе. 

Нови Пазар 

     

     

     

     

     

 

http://www.napa.gov.rs 

http://www.suk.gov.rs/sr/strucno_usavrsavanje/obuke_po_temama.dot?id_obuke_oblast=138
http://www.napa.gov.rs/

