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ИНФОРМАЦИЈА О СЕМИНАРУ  
„НОВИ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ” 

 
 

Служба за управљање људским ресурсима организoвала је семинар на тему „Нови закон о 
општем управном поступку”. Семинар је одржан у среду и четвртак (10. и 11. мај 2017. године) у 
Великој сали у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине. 

Главни циљ семинара био је упознавање с новинама закона из ове области који се примењује 
од 01.06.2017. године и уједначавање праксе у покрајинским органима. 

Предавач на семинару била је Ружа Урошевић, судија Управног суда.  

Семинару је укупно присуствовало 95 учесника из различитих покрајинских органа.    
 
 

 
                                                 
 
Током семинара, обрађене су теме: основна начела управног поступка, управно поступање, 

правила поступања, првостепени управни поступак, решење и закључак, редовна правна средства, 
ванредна правна средства и извршење. 

  
Евалуацију семинара попунило је 73 полазника. Резултати показују да су полазници 

задовољни семинаром и да је он у потпуности испунио њихова очекивања: 
 

 24,7% учесника изјаснило се да је семинар превазишао њихова очекивања; 

 71,2% учесника изјаснило се да је семинар у потпуности испунио њихова очекивања; 

 4,1% учесника изјаснило се да је семинар делимично испунио њихова очекивања. 
 
Оцењујући семинар – с обзиром на његов садржај, презентације, темпо и начин излагања, 

практичну применљивост информација са семинара и ниво интерактивности – учесници су дали 
просечну оцену 4,89. 
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Предавач је оцењен просечном оценом 4,97.         
 
Врло стручна, види се дугогодишње искуство у раду. 
Одређено, јасно, конкретно и систематично 
излагање. 
Концизно, јасно, илустровано примерима. 
Стрпљива и спремна да одгвоори на сва питања. 
Савршено! 
Искуство и стручност предавача. 
Припремљена с практичним примерима. 
Изузетна стручност, знање и вештина излагања! 
Веома образовани правник и стручна особа. 
Жена професионалац. 
Потпуно влада материјом, спремна са одговорима. 
Врхунски предавач, пуна компетенција. Први семинар који је вредело слушати у целости. 
Добијени одговори на сва питања и јасно образложење за све одредбе закона. 
Знање, искуство, приступ, начин излагања и комуникација – импресивно. 
Предавач најбољи до сада. 

  

На питање шта им се највише допало на семинару, учесници су одговорили: „Свеобухватност 

(анализа целог ЗУП-а). Добра интеракција.”; „Цео семинар је био добар.”; „Стручност, тачност, 

прецизност.”; „Концизност предавача, добро организоване теме, садржајност у излагању.”; „Избор 

предавача, актуелна тема, програм рада семинара.”; „Излагање, примери, пракса.”; „Тема 

актуелна, излагање предавача одлично, темпо излагања, примери.”; „Избор предавача, начин 

презентовања, придржавање агенде семинара.”; „Личност и стручно знање предавача, могућност 

разматрања питања која су постављали учесници, достава литературе пре семинара.”; „Све.”; 

„Применљивост теме.”; „Оптималан број полазника семинара, простор у којем је семинар одржан, 

добар избор предавача који је припремио адекватан материјал у виду коментара новог ЗУП-а, као и 

објашњења нових законских решења”; „Организација семинара од стране Службе за управљање 

људским ресурсима, начин излагања предавача и тема”.   
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  На питање које од обрађених тема су им најкорисније и зашто, учесници су одговорили: 

„Део који се односи на другостепени поступак, због непосредне примене у послу.”; 

„Првостепени управни поступак због природе посла.”; „Све теме су веома корисне.”; „Пример чл. 

103, будући да управни инспектор другачије тумачи одредбе тог члана.”; „Све – није могуће 

издвојити.”; „Решење и закључак.”; „Примена закона у пракси.”; „Општење органа и странака, 

увођење службених евиденција у управне радње, редовна и ванредна правна средства.”; „Новине у 

закону, чланови закона који се односе на другостепени поступак и жалба на ћутање управе.”; 

„Записник, решења, жалбе.”; „Примена редовних и ванредних правних средстава, будући да сам се 

више од 11 година бавила првостепеним управним поступком, а пет година дајем правне савете из 

ове области.”; „Правни лекови, радим највише са тим.”; „Све је корисно, али најбитније је 

указивање на нове одредбе (у односу на претходни закон) и на примену истих.”: „Све у вези са 

инспекцијским надзором”; „Комплетан закон”; „Све.”; „Обавештавање странке и достављање, јер је 

то посао који обављам у служби”; „Судски поступак”. 

 

               
 

Оцењујући организацију семинара, учесници су дали просечну оцену 4,71. 

У образложењу су навели: „Семинар је испунио моја очекивања.”; „Организација и планирана 

сатница, као и теме у потпуности испоштоване.”; „3 – због недостатка послужења у виду пецива и 

сл.”; „Добро организовано.”; „Све брзо, кратко, јасно.”; „Све је било у најбољем реду.”; „Без 

грешке.”; „Организација семинара – 5, место одржавања – 3, послужење – 3.”; „3 – велики број 

полазника онемогућава у потпуности излагање.”; „Врхунска организација.”: „Организација је била 

на нивоу.”; „Није било недостатака у организацији.”; „Све је било усклађено.”; „Благовремено 

обавештење о времену одржавања семинара, садржини, као и месту одржавања.”. 
  

Сугестије и критике полазника: 
 
- Организација је била добра, осим послужења. Требало је увести макар доручак за учеснике. 
- Семинар организовати благовремено. Овај „касни” с обзиром на то што је примена новог 

закона за 15 дана! 
- Краће паузе, више времена за коментаре – дискусију. 
- Организација је коректна, нема разлога за критике. 
- Можда мало више презентације навода – чланова закона путемпрактичних примера. 
- Потребно је још оваквих обука. 
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- Све похвале!  
- Овде нема ништа да се критикује, предавач је одличан! 
- Сугестија – више примера из праксе. 
- Семинар са овом темом треба да буде поново организован. 
- Потребно је одржати бар још један семинар и мало више га прилагодити пословима и 

темама које су интересантне за спровођење управног поступка за инспекције. 
- Одржавање у центрима као Андревље. У оквиру теме организовати радионице. 
- Овакав предавач се може више пута ангажовати ради јачања капацитета учесника у 

управном поступку на свим нивоима. 
- Организујте и све будуће семинаре на исти начин и с оваквим предавачима. 
- Што више оваквих семинара где су предавачи судије и професори са великим искуством и 

кредибилитетом. 
- Можда треба раздвојити полазнике семинара: правнике специјалце којима треба ова 

материја детаљније у односу на колеге техничких струка – инспекторе, којима треба 
суштина материје из области коју покривају.         
 
 

 


