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Област стручног усавршавања Добра управа 

Назив програма обуке 
УЗБУЊИВАЊЕ И ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА 

Шифра програма 2019-07-0109 

Сврха програма 

Борба против корупције је један од најважнијих 

стратешких циљева у Републици Србији. У оквиру 

корпуса антикоруптивних закона је и Закон о 

заштити узбуњивача26 којим сe пружa aдeквaтнa 

зaштитa лицимa, кoja збoг приjaвљивaњa сумњe нa 

кoрупциjу или нa другo нeзaкoнитo пoступaњe, трпe 

извeснe пoслeдицe и тo најчешће oнe кoje пoгaђajу 

њихoв рaднoпрaвни стaтус. Стога је од изузетног 

значаја јачање капацитета и компетенција 

службеника у циљу ефикасне примене прописа о 

заштити узбуњивача у пракси и подизања свести о 

значају и начинима заштите узбуњивача - што је 

сврха овог програма. 

 

Циљ програма 

Упознавање службеника са правним оквиром 

заштите узбуњивача, појмом и смислом 

узбуњивања, врстама узбуњивања, системом и 

начином заштите узбуњивача и обавезама органа 

власти и улогом лица овлашћеног за пријем 

информација у поступку узбуњивања. 

 

Очекивани ефекти у подизању 

нивоа знања и вештина 

полазника 

По завршетку предавања, полазник: 

 

- Разуме смисао института узбуњивања и циљ 

заштите узбуњивача; 

- Познаје правни оквир заштите узбуњивача; 

- Уме да објасни основне појмове из Закона о 

заштити узбуњивача; 

- Разликује врсте узбуњивања и које податке 

може да садржи информација;   

- Познаје начине на које се узбуњивање може 

вршити и облике заштите узбуњивача 

односно лица која уживају заштиту као 

узбуњивачи; 

- Препознаје разлике узбуњивања када су у 

информацији садржани тајни подаци; 

                                                           
26 Закон о заштити узбуњивача, Службени гласник РС, бр. 128/14. 
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- Познаје законске обавезе и начине поступања 

органа власти у вези са узбуњивањем; 

- Препознаје обавезе послодавца прописане 

Законом и подзаконским актима и казнену 

одговорност; 

- Познаје улогу и начине поступања 

овлашћеног лица;  

- Познаје начине судске заштите узбуњивача. 

 

Опис програма и тематских 

целина 

- Уводни део - смисао узбуњивања и циљ 

заштите узбуњивача;  

- Правни оквир у области узбуњивања и 

заштите узбуњивача (међународни 

стандарди и национални правни оквир); 

- Основни појмови из Закона о заштити 

узбуњивача; 

- Врсте узбуњивања и садржина информације; 

- Начин и поступак узбуњивања;  

- Узбуњивање ако су у информацији садржани 

тајни подаци;  

- Облици заштите узбуњивача односно лица 

која уживају заштиту као узбуњивачи и 

заштита идентитета узбуњивача; 

- Обавезе послодавца прописане Законом и 

подзаконским актима и казнена одговорност; 

- Улога и поступање овлашћеног лица за 

пријем пријава о узбуњивању и начин 

поступања; 

- Судска заштита узбуњивача - примери из 

праксе. 

 

Облици, методе и технике 

реализације програма 

Организациони облик: предавање. 

Методе и технике: браинсторминг, панел дискусије,  

дебата. 

Tрајање програма Један дан (6 сати). 

Време потребно за припрему 

програма 

Време потребно за припрему прве обуке 

предавачима рачуна се у износу половине трајања 

обуке (3 сата), у складу са Уредбом о акредитацији, 

начину ангажовања и накнадама реализатора и 

спроводилаца програма стручног усавршавања у 

јавној управи. 
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Циљна група којој је програм 

намењен 
Службеници у јединицама локалне самоуправе. 

Планиран број корисника који 

одговара циљу програма 
Од 10 до 25 полазника.  

Пројекција трошкова 

програма  

У складу са Уредбом о акредитацији, начину 

ангажовања и накнадама реализатора и 

спроводилаца програма стручног усавршавања у 

јавној управи, реализатору за реализацију прве 

обуке припада накнада за припрему прве обуке и 

извођење обуке у нето износу од: 16.200 РСД. 

За реализацију сваке наредне обуке реализатору 

припада накнада за извођење обуке у нето износу од: 

10.800 РСД. 

Начин вредновања Није планирана провера знања. 

Начин верификације учешћа Потврда о учешћу у програму. 

  


