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ИНФОРМАЦИЈА о реализованој обуци 

„ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК” 

 
 

Служба за управљање људским ресурсима организoвала је обуку на тему „Општи управни 
поступак”. Обука је одржана 17. септембра 2021. године, у згради Аутономне покрајине 
Војводине. 

Тематске целине које су обрађене: процес доношења новог закона о општем управном 
поступку и кључне новине; појам управног поступка; уводне одредбе и основна начела управног 
поступка; управно поступање: појам управне ствари; појам управног акта; врсте управног 
поступка; странка у управном поступку; лице са правним интересом да учествује у поступку и 
њено заступање; управни уговор; гарантни акт; управне радње; рокови; покретање управног 
поступка и ток поступка до доношења решења; жалба у управном поступку; примери из праксе и 
уочени проблеми.  

Обуку је реализовао др Зоран Лончар, професор на Правном факултету у Новом Саду. 

 

               

 

Ради поштовања прописаних мера заштите од заразне болести COVID-19, број учесника на 
обуци био је ограничен. Присуствовали су службеници из седам различитих покрајинских органа.                                                    

Оцењујући обуку – с обзиром на њен садржај, темпо и начин излагања, практичну 
применљивост информација са обуке и ниво интерактивности – учесници су дали просечну 
оцену 4,69.  

Резултати евалуације показују да су се учесницима највише допали: начин предавања и 
организација; тема редовна правна средства јер имају конкретну примену у раду; тема јавно 
обавештење; примери из праксе; све; опаске (шале); тема достављање; актуелност теме, приступ 
предавача, практична примена знања; примери и тема рокови; тема достављање одлуке; 
прилагођавање предавања за друге струке и могућност постављања питања; тема предмет у 
управном поступку. 
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Највећи део учесника изјаснио се да је обука у потпуности испунила њихова очекивања. 

 
Предавач, Зоран Лончар, оцењен је просечном оценом: 4,88.         
 
„Велико искуство у раду. Начин предавања.” 
„Била је част слушати. Држи пажњу.” 
„Сажето излагање, практично применљива упутства.” 
„Одлична дикција, пренос знања и презентовање на интересантан начин.” 
 
Оцењујући организацију обуке, учесници су дали просечну оцену 4,94.    
 
Резултати улазно-излазног теста за целу групу показују да је просек успешности за улазни 

тест 55%, а за излазни 68%.   
 
 
 

                           


