
БИЛТЕН
Р Е Ф О Р М Е  Д Р Ж А В Н Е  У П Р А В Е

Б Р О Ј

СЕПТЕМБАР/ ОКТОБАР 2 0 0 9 .

11

1

Björn Mossberg, саветник, Шведска агенција за међународну 
развојну сарадњу (Sida), Aмбасада Kраљевине Шведске

РЕФОРМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ

– Ми смо спремни да наставимо са подршком овом процесу, 
али и да проширимо своју подршку и на рад са другим ресорним 
министарствима. Посвећени смо постизању дугорочног циља, 
и желимо да у партнерским односима са Владом Србије и другим 
донаторима заједно радимо и подржимо овај важан и веома

захтеван процес –

Министарство за државну 
управу и локалну самоу- 
праву ради на реформи 

државне управе уз финансијску 
подршку Краљевине Шведске, 
посредством Шведске агенције за 
међународну развојну сарадњу 
(Sida). Иако је пројекат подршке 
реформи започет пре отприлике 
три године, у току првих година 
његове реализације постигнут је 
веома скроман напредак. Рефо-
рму управе иницирала је прва 
демократска влада, али је изостала неопходна политичка подршка за 
спровођење реформе која није била обезбеђена у довољној мери. 
Реформа државне управе није била међу приоритетима, нити на самом 
врху реформске агенде Србије. 

Данас, јавни сектор чини око 40% бруто друштвеног производа у 
Србији. То је прилично велики удео за привреду било које земље, па 
тако ни Србија то не може себи да приушти, нарочито не у садашњој 
економској ситуацији. Реформа државне управе је суштински елемент 
борбе са економском кризом. Такође треба имати на уму и чињеницу да 
реформе нису неопходне само да би се испунили захтеви за интеграцију 
Србије у Европску унију, већ су пре свега кључне за изградњу 
ефективније, ефикасније и транспарентније државне управе.
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РЕФОРМА ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ У СРБИЈИ

Björn Mossberg, саветник, Шведска агенција 
за међународну развојну сарадњу (Sida), 

Aмбасада Kраљевине Шведске

У склопу укупних друштвених 
реформи, Влада је у новембру 
2004. године усвојила Стратегију 

реформе државне управе у Републици 
Србији, чији је саставни деo и Акциони 
план за спровођење реформе државне 
управе за период од 2004. до 2008. У јулу 
2009. Влада је усвојила нови Акциони план 
за спровођење реформе државне управе 
у Републици Србији за период од 2009. 
до 2012, којим су утврђени очекивани 
резултати и планиране активности 
у кључним областима реформе: 
децентрализација, професионализација 
и деполитизација, рационализација,
координација јавних политика, 
контролни механизми и е-управа и 
модернизација државне управе. 

Oсновни циљеви реформе државне 
управе су изградња демократске 
државе засноване на владавини 
права, одговорности, јавности, 
економичности и  ефикасности и 
изградња државне управе усмерене ка 
грађанима, која је способна да грађанима 
и пословним субјектима пружи висок 
квалитет услуга уз разумне трошкове. 
Управљање реформом државне управе 
на стратешком нивоу поверено је 
Владином Савету за реформу државне 
управе, док је за управљање реформом 
државне управе на оперативном нивоу, 
односно за њено конкретно спровођење 
у пракси,  задужено Министарство за 
државну управу и локалну самоуправу. 
Међутим, да би реформа државне управе 
била успешна, неопходна је координација 
и активно учешће свих органа државне 
управе будући да је сваки државни орган 
одговоран за спровођење појединачних 
активности које чине садржину
реформе.

Björn Mossberg, саветник, Шведска 
агенција за међународну развојну са-
радњу (Sida), Aмбасада Kраљевине 

Шведске
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Циљ јавне управе није да производи радна места, 
већ да грађанима Србије услуге пружа управа која је 
економична и одговорна, и усмерена према грађанима. 
Већа транспарентност управе такође представља и 
ефикасно средство борбе против корупције. 

Спровести реформу управе није нимало лак 
задатак за било коју владу, без обзира да ли је у 
питању Србији или нека друга земља. Реформе 
подразумевају преиспитивање увреженог начина 
рада, а многи нису вољни да промене методе рада 
на које су навикли и чију примену добро познају. 
То помало подсећа на изреку „боље да задржимо 
ђавола, него да позовемо новог попа“. Уз то, ни у којој 
земљи не постоји јасно дефинисан модел реформе 
државне управе, који би се могао применити и у 
Србији. Србија мора да креира сопствени модел 
који ће одговорити како на захтеве Европске уније 
и начела добре управе, тако и на њене сопствене 
потребе. Промене се такође морају ускладити и 
са традицијом управе у Србији, и са финансијским 
могућностима земље. 

Од формирања нове Владе прошле године, 
Министарство за државну управу и локалну 
самоуправу успело је да постигне хвале вредан 
напредак у погледу реформе државне управе, 
укључујући и  „пилот“ студију/пројекат функцио-
налних анализа који је спровело, а који је такође 
спроведен и у Министарству спољних послова. И у 
другим министарствима било би потребно спровести 
функционалне анализе, поготово сада када је 
развијен модел који може да послужи као основа 
за структуралне реформе. Како би управа била 
ефикасна, мора се установити који би задаци и на 
који начин требало да се обављају, као и обезбедити 
да запослени стекну одговарајуће вештине. Усвајање 
Акционог плана за спровођење реформе државне 
управе представља још један успех на овом плану. 

Реформе управе захтевају снажну политичку вољу 
на највишем нивоу, у оквиру Владе. У Годишњем 
извештају Европске уније о напретку Србије наводи 
се да Србија има велике управне капацитете, али 
се чини да ти капацитети не одговарају стварним 
потребама за спровођење реформи. Међународна 
заједница може да пружи помоћ и подршку, и може 
финансијски да подржи спровођење реформе 
државне управе, али се реформе не могу даље 
спровести уколико не постоји недвосмислена и 
јасна политичка посвећеност постизању тог циља. 

Такво је барем искуство Шведске. Иако смо пре 
неколико година почели да финансирамо пројекат 
реформе државне управе, напредак је до недавно 
био веома мали. Неки донатори могли би да 
закључе да је тешко оправдати коришћење новца 
њихових пореских обвезника уколико се не могу 
видети конкретни резултати. Шведска није одустала 
од подршке, јер ми разумемо колико много 
изазова доноси овакав процес реформи. Ми смо 
спремни да наставимо са подршком овом процесу, 
али и да проширимо своју подршку и на рад са 
другим ресорним министарствима. Посвећени 
смо постизању дугорочног циља, и желимо да у 
партнерским односима са Владом Србије и другим 
донаторима заједно радимо и подржимо овај важан 
и веома захтеван процес. Функционална, ефективна 
и ефикасна јавна управа повећаће могућности за 
постизање чак и бољих резултата и одрживости 
наших других развојних пројеката. 

Реформа државне управе је од кључног значаја за 
аспирацију Србије ка придруживању Европској 
унији, што Шведска подржава кроз развојну помоћ, 
али је исто толико важна и чињеница да ће се 
реформом управе грађанима Србије омогућити да 
добију добре услуге од једне ефикасне, ефективне, 
демократске и транспарентне јавне управе. 

ПРВА ПОСЛЕДЊАПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА
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ИЗАЗОВИ РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

– Министарство за државну управу и локалну самоуправу  у наредном периоду  наставиће интензиван 
рад на обезбеђивању услова за ефикасно и ефективно спровођење реформе државне управе –

Реформа државне управе представља важан 
део свеукупног процеса реформе државе 
и она подразумева како промене у начину 

организовања и функционисања државних органа, 
тако и промене у свести грађана и њиховом 
односу према држави. Реформа државне управе је 
предуслов за успех реформи и у осталим сегментима 
друштва и с њима је нераскидиво повезана. Овај 
процес се не спроводи једнократним мерама, већ 
представља сложен и дугорочан процес који захтева 
континуитет у спровођењу.  Кључни циљ овог 
процеса јесте креирање ефикаснe администрације 
која ће бити у служби грађана као клијената. 

Реформа државне управе је од кључног значаја за 
успех процеса интеграције у Европску унију, будући 
да је државна управа главни носилац реформи 
које је у том процесу неопходно спровести.  Влада 
је у новембру 2004. године усвојила Стратегију 
реформе државне управе у Републици Србији, 
која се базира на принципима Европског 
административног простора (European Administra-
tive Space) и концептима „доброг управљања” (good 
governance) и „отворене владе” (open government). 
Основни принципи реформе дефинисани овом 
Стратегијом су: децентрализација, деполитизација, 
професионализација, рационализација и модерни-
зација државне управе. Ови принципи су главни 
правци деловања у реформском процесу, тако да 
се њихово остваривање може сматрати коначним 
циљем реформе управе, а то је модерна, европска 
управа која одговара на захтеве и потребе својих 
грађана и привреде. 

Како би се одржао континуитет у спровођењу 
реформе државне управе, Влада је у јулу 2009. 
усвојила Акциони план за спровођење реформе 
државне управе за наредни четворогодишњи 
период (2009 - 2012. године). Треба нагласити да је 
овај Акциони план резултат заједничког рада свих 
министарстава, посебних организација, служби 
Владе, као и независних државних органа, а сам 
план је подељен на неколико кључних области 
деловања: децентрализација, професионализација 
и деполитизација, рационализација, координација 
јавних политика, контролни механизми и е-управа 
и модернизација државне управе. Посебан сегмент 
Акционог плана чини план праћења спровођења и 
промоција реформе државне управе. 

Акционим планом у области децентрализације 
предвиђено је да се кроз анализу функционисања

Душко Радаковић, државни секретар, Министарство за 
државну управу и локалну самоуправу
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органа локалне самоуправе изврши процена 
капацитета на локалном нивоу, као и да се приступи 
спровођењу стратегије обуке запослених у 
јединицама локалне самоуправе. У наредном пери-
оду биће усвојени и закони који имају за циљ реформу 
изборног процеса, и то о избору одборника, државној 
изборној комисији и бирачком списку, док је Закон о 
политичким странкама већ усвојен. Овај пакет закона 
омогућиће успостављање непосреднијег односа 
између бирача и изабраних лица, и учиниће сам 
изборни процес много транспарентнијим. Недавно 
је усвојен и Закон о комуналној полицији којим је 
утврђена обавеза градова да организују вршење 
послова комуналне полиције, чиме је дата значајна 
подршка градовима за ефикаснији рад градских 
управа и реализацију њихових политика.

Што се тиче професионализације и деполитизације 
управе, у наредном периоду посебна пажња биће 
посвећена унапређењу службеничког система и 
уређивању радноправног статуса запослених у 
јединицама локалне самоуправе, као и стварању 
услова за континуирано стручно усавршавање 
државних службеника и запослених у јединицама 
локалне самоуправе. 

Наставак рада на остварењу принципа 
рационализације подразумева даље унапређење 
функционисања управе. У току 2009. године 
припремљена је методологија за спровођење 
функционалне анализе, што чини добру 
полазну основу за даље анализе и унапређење 
функционисања органа државне управе. 

До краја 2009. године окончаће се рад на припреми 
Закона о општем управном поступку и Закона о 
управним споровима, чиме ће се омогућити судска 
контрола рада управе. 

Координацији јавних политика у наредном периоду 
посветиће се посебна пажња. У току је процес 
даљег унапређења процедура, успостављања 
одговарајућих структура, као и аутоматизација 
процеса планирања, праћења и изештавања о раду 
органа државне управе. 

Транспарентност и одговорност у раду органа 
државне управе такође су приоритетне области 
реформе па је неопходно радити на даљем развоју 
екстерних и интерних механизама контроле рада 
државних органа. 

Развој е-управе базираће се на успостављању 
правног оквира, јачању техничко-технолошких 
капацитета државне управе и локалне самоуправе 
и модернизацији административних процеса.

И на крају, посебно истичем да су представници 
донаторске заједнице пружили значајну подршку 
реализацији конкретних активности реформе 
државне управе и овим путем бих желео да им 
захвалим на томе. Пре свега, Влади Краљевине 
Шведске која преко своје развојне агенције (Sida) 
подржава реформе у Србији. Не треба заборавити 
да смо реформе тек започели и да нас очекују бројни 
изазови, посебно имајући у виду ефекте глобалне 
економске кризе. Да бисмо успешно спровели ре- 
форму државне управе, неопходна је координација 
и учешће свих органа државне управе будући да је 
сваки орган одговоран за спровођење појединачних 
реформских активности. Министарство за државну 
управу и локалну самоуправу, као носилац реформе 
државне управе на оперативном нивоу, и у наредном 
периоду  наставиће са интензивним радом на 
обезбеђивању услова за ефикасно и ефективно 
спровођење реформе државне управе и развој 
локалне самоуправе.  
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Rini Reza, заменик сталног представника, Програм Уједињених нација за развој (UNDP)

РЕФОРМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ  - ПОДРШКА UNDP

– UNDP подржава реализацију више од 400 пројеката у области реформе државнe управе у 112 земаља 
света– 

Један од основних циљева Програма Уједињених 
нација за развој јесте промоција демократског 
управљања на глобалном нивоу. У том смислу, 

реформа државне управе је једна од кључних 
области подршке UNDP. Тренутно, UNDP подржава 
реализацију више од 400 пројеката у области 
реформе државне управе у 112 земаља света. У 
реализацији пројеката, UNDP се ослања на подршку 
мреже експерата из четири регионална и четири 
подрегионална центра.   

У контексту демократског управљања, акценат 
се ставља на реформу државне управе будући да 
ефикасна, одговорна, транспарентна и поуздана 
јавна администрација чини основу демократске 
владавине. Раније је јавна администрација 
посматрана првенствено као средство подршке 
економском и друштвеном развоју, док се сада 
акценат ставља на инклузивно и партиципативно 
управљање, имајући у виду улогу коју јавне 
службе имају у демократском друштву. То захтева 
корените промене једне бирократске културе као 
и бирократског односа администрације према 
грађанима.

У различитим земљама света, укључујући 
средњеразвијене транзиционе земље, UNDP пружа 
подршку реформи државне управе у три кључне 
области.

Реформа државне управе

Реформа државне управе обухвата активности 
које имају за циљ развој капацитета државне 
управе неопходних за њено ефикасно и ефективно 
функционисање. Дугорочни циљ је стварање управе 

која је адекватне величине и у којој запослени 
поседују одговарајуће вештине, придржавају се 
професионалне етике, оријентисани су према 
клијентима, одговорни али и мотивисани на 
одговарајући начин. UNDP пружа подршку изградњи 
државне управе која је трошковно ефикасна, 
оријентисана ка резултатима, транспарентна, 
поуздана и одговара потребама грађана.

У друштвима која пролазе кроз нагле промене 
услед процеса глобализације или других облика 
транзиције, постојање одговарајуће државне управе 
с развијеним административним капацитетима 
омогућава адекватније и кохерентније спровођење 
националних приоритета, укључујући и приоритете 
који су у вези са Миленијумским циљевима 
развоја. У великом броју земаља света, достизање 
Миленијумских циљева развоја ће у великој мери 
зависити од квалитета пружања услуга, развоја 

Rini Reza, заменик сталног представника, Програм Уједињених 
нација за развој (UNDP)
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људских капацитета и професионалности државне 
управе. У неким случајевима, неразвијени приватни 
сектор очекује да државна управа игра главну 
улогу у пружању услуга и обезбеђивању привредне 
инфраструктуре. Успостављање професионалне 
државне управе је битно и са аспекта развоја 
демократије будући да доприноси успостављању 
стабилне политичке ситуације.

Различити су изазови са којима се велики број 
земаља суочава када је у питању стварање окружења 
које је неопходно да би државна управа вршила 
своју улогу у процесу демократског и економског 
развоја. То се пре свега односи на  недостатак подсти- 
цајних мера за развој каријере, недостатак 
адекватних механизама награђивања државних 
службеника, а чест је случај и да су жене, националне 
мањине и маргинализоване групе неадекватно 
заступљене у државној управи, посебно на средњи 
и вишим управљачким позицијама. Веома важан 
изазов за транзиционе земље са средњим степеном 
развоја јесте и доношење политичке одлуке о врсти 
система државне управе који се жели успоставити 
модернизацијом и унапређењем функционисања 
постојеће државне управе. 

Различите земље примењују различите системе 
и успостављају различите врсте институција за 
управљање људским ресурсима. Начин на који се 
управља овим ресурсима може да има значајан 
утицај на ефикасност и ефективност јавног сектора. 

Јачање одговорности и транспарентности 
у јавним институцијама 

Одговорно и ефективно управљање лимитираним 
буџетским средствима државе, истовремено је 
и одговорност и изазов за све владе. Корупција 
угрожава стабилност демократских институција и 
отвара простор за дискриминацију при пружању 
услуга, чиме се крше људска права, што у највећој 
мери погађа сиромашне слојеве становништва. 
Стога су UNDP активности у борби против корупције 

од суштинског значаја за развој демократске управе, 
чиме се доприноси смањењу сиромаштва и заштити 
људских права.

Изградња капацитета националних институција 
у систему државне управе, као и подршка јачању 
институционалног и правног оквира за борбу против 
корупције од изузетне су важности. Све већа пажња 
посвећује се приступу информацијама и значају 
приступа информацијама, као једном од најмоћнијих 
инструмената у борби против корупције. Постоје 
јасне везе између ефективне политике борбе против 
корупције и повољног окружења за учешће и рад 
медија и приступ информацијама. 

Промовисање партиципативног приступа у 
процесу одлучивања 

Партиципативно управљање је неопходан елемент 
репрезентативне демократије. То подразумева 
да државна управа мора да буде у стању да 
благовремено одговори на потребе грађана, да 
буде транспарентна и да одговара за свој рад 
грађанима због којих и постоји. Државна управа је 
најважније средство помоћу којег се успоставља и 
одржава однос између државе, цивилног друштва и 
приватног сектора. Према томе, реформа државне 
управе не подразумева само модернизацију 
институција, него и промовисање динамичног 
партнерства с цивилним друштвом и приватним 
сектором, што треба да унапреди квалитет пружања 
услуга и на тај начин повећа степен друштвене 
одговорности и осигура учешће грађана у процесу 
одлучивања и повратне информације о раду јавних 
служби и пружању услуга.

Одговарање институција јавности за свој рад 
и укључивање грађана у процес одлучивања 
вероватно ће, сама по себи, за резултат имати 
ефикаснији и ефективнији рад јавних служби. 
Државна управа која, као носилац посла, има циљ да 
осигура заштиту права грађана, и то пре свега пра- 
ва жена и угрожених категорија становништва, 

ПРВА ПОСЛЕДЊАПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА



БИЛТЕН
Р Е Ф О Р М Е  Д Р Ж А В Н Е  У П Р А В ЕБ Р О Ј

СЕПТЕМБАР/ ОКТОБАР 2 0 0 9 .

11

7

самим тим је од критичне важности и за осигурање 
одрживости развојних активности, а према томе и за 
остварење Миленијумских циљева развоја. Учешће 
јавности у процесу одлучивања, као и у свим фазама 
процеса развоја представља политичко право и 
државе су дужне да осигурају повољно окружење и 
омогуће остварење тог права.

UNDP промовише развој и имплементацију 
одрживих партиципативних система праћења 
управљања и резултата рада јавног сектора, 
развијених за потребе одређене земље, као један 
од начина за праћење ефикасности пружања услуга 
и оснаживање грађана да се укључе у одлучивање о 
питањима од значаја за живот грађана.

У том контексту, након што је Влада Србије уврстила 
реформу државне управе као један од најважнијих 
приоритета у својој развојној агенди, велики број 
међународних развојних партнера уложио је 
значајна финансијска средства и људске ресурсе 
у циљу подршке развоју државних институција у 
Србији и мора се признати да су развојни партнери 
имали кључну улогу у заговарању и покретању 
стратешких реформи у периоду који је уследио 
одмах после 2000. године. 

У партнерству с владама Шведске и Велике Британије, 
UNDP се фокусирао на подршку изради, а касније и 
спровођењу Стратегије реформе државне управе. Та 
заједничка иницијатива покренута је 2006. године. 

Реформа државне управе у Републици Србији 
заснована је на општеприхваћеним европским 
принципима поузданости и предвидивости (правне 
сигурности), отворености и транспарентности, 
преузимања одговорности, ефикасности и 
ефективности. Ти општи принципи подразумевају 
одређене промене у организацији и функционисању 
државног апарата, као и промену приступа према 
држави како код оних који чине државне институ-
ције, тако и код грађана у чијем интересу те 

институције раде. Осим тога, реформа система 
државне управе је од кључног значаја за успех 
процеса интеграције Србије у Европску унију. 

То је и изузетно комликован процес, будући да 
државни службеници морају да спроводе реформе 
и у другим областима и обезбеде одговарајући ниво 
услуга које се пружају грађанима истовремено с 
процесом реформе самог система државне управе. 
Тај процес се не спроводи једнократним мерама; 
управо напротив, он представља континуирану 
активност државе која се огледа у чињеници да је и 
државна управа у земљама чланицама ЕУ у сталном 
процесу реформисања.

У условима постојеће глобалне економске кризе, 
која је погодила и Србију, разматра се потреба 
за ефикасном државном управом одговарајуће 
величине, која ће бити у оквиру финансијских 
могућности, али која ће бити у стању да на ефикасан 
начин пружа услуге својим грађанима. То је изазов 
који ће захтевати  континуирано залагање и 
партнерски рад владе, развојних партнера, циви-
лног друштва и приватног сектора – партнерства у 
којем UNDP има привилегију да учествује и у којем 
ће и даље наставити да подржава напоре државе.

И на крају, треба нагласити и улогу и снагу јавног 
мнења у читавом овом процесу. Уколико се све 
заинтересоване стране, укључујући и ширу јавност, 
не укључе у идентификовање кључних догађаја 
процеса реформе, и уколико се не мобилише по-
дршка шире јавности за убрзање процеса реформи, 
биће веома тешко одржати ефективност реформе. 
Да би реформа државне управе била одржива, 
неопходно је да видљивост и промовисање реформе 
државне управе представља мерљив и остварив 
циљ, једнако важан као и сам развој капацитета. 
То ће допринети бољем прихватању реформи у 
транспарентном и демократском духу, заснованом 
на стварним потребама.
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Реформа државне управе

ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

– Пројекат „Подршка Стратегији реформе државне управе у Републици Србији – друга фаза“ је значајно 
допринео развоју капацитета за континуирано праћење и унапређење спровођења реформе државне 
управе, унапређењу ефикасности рада органа државне управе и стварању услова за боље разумевање 

значаја реформе државне управе од стране јавности –

У склопу процеса реформе државне управе у 
Републици Србији, значајан допринос  развоју 
капацитета за континуирано праћење и 

унапређење спровођења реформе државне управе, 
као и унапређење ефикасности рада органа државне 
управе и стварање услова за боље разумевање 
значаја реформе државне управе од стране 
јавности – дао је Пројекат „Подршка Стратегији 
реформе државне управе у Републици Србији – 
друга фаза“. Пројекат је реализовало Министарство 
за државну управу и локалну самоуправу у сарадњи 
са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP) 
и уз донаторску подршку Шведске агенције за 
међународну развојну сарадњу (Sida) и Одељења за 
међународни развој Владе Велике Британије (DfID).  

Подршка успешном спровођењу Стратегије
реформе државне управе 

У оквиру Пројекта, а у сарадњи са  свим министарстви-
ма, посебним организацијама, стручним службама 
Владе и независним државним органима, реализован 
је низ активности усмерених на пружање подршке 
успешном спровођењу Стратегије реформе државне 
управе у Републици Србији. У том смислу припре-
мљен је Преглед реализације Стратегије реформе 
државне управе у Републици Србији и Акционог плана 
за спровођење реформе државне управе за период 
од 2004. до 2008. године. Подржано је спровођење 
широког консултативног процеса о правцима даље 
реформе државне управе у Републици Србији, који 
је започео одржавањем међународне конференције 

„Савремена управа за европску Србију – реформа 
државне управе 2009–2012“ у децембру 2008. године.  
Израђен је Акциони план за спровођење реформе 
државне управе у Републици Србији за период од 
2009. до 2012. године, који је Влада усвојила у јулу 
2009. године.

Пројекат је дао значајан допринос успостављању 
механизама за координацију и праћење спровођења 
реформе државне управе. У том смислу образоване  
су Пројектне групе за израду Акционог плана за 
спровођење реформе државне управе у Републици 
Србији за период од 2009. до 2012. године и Посебна 
радна група за развој е-управе, и именоване су 
контакт особе за реформу државне управе у свим 
органима носиоцима послова управе. Такође, 
подржан је и развој капацитета за стратешко 
планирање, праћење и извештавање о спровођењу 
реформе државне управе кроз реализацију 
програма обуке за контакт особе и упознавање са 
искуствима других земaља.

У сарадњи са јединицама локалне самоуправе 
и Сталном конференцијом градова и општина, 
извршена је анализа и припремљена студија о 
постојећем стању и идентификовању развојних 
потреба јединица локалне самоуправе.

Подршка унапређењу ефикасности рада 
органа државне управе

У вези са пружањем подршке унапређењу ефи- 
касности рада органа државне управе, пружен

ПРВА ПОСЛЕДЊАПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА
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је допринос унапређењу рада два министарства 
из пилот групе – Министарству за државну управу 
и локалну самоуправу и Министарству спољних 
послова – кроз спровођење функционалних 
анализа и припрему одговарајућих препорука. 
На основу искустава стечених током спровођења 
функционалних анализа у министарствима из пилот 
групе, као и претходних искустава у спровођењу 
функционалних анализа у Републици Србији 
и другим државама, припремљен је предлог 
методологије за спровођење функционалне анализе 
у органима државне управе у Републици Србији, која 
би требало да послужи као основ за спровођење 
будућих сродних иницијатива. Информације о 
општим карактеристикама функционалне анализе 
као инструмента за унапређење функционисања 
органа државне управе и предлог методологије 
за спровођење функционалне анализе у органима 
државне управе представљени су у стручној 
публикацији Ка ефикаснијој државној управи у 
Републици Србији: Методологија за спровођење 
функционалне анализе у органима државне управе.

Подршка бољем разумевању процеса 
реформе државне управе од стране јавности

Кроз различите информативне и едукативне 
активности, државни службеници, представници 
медија и грађани имали су прилику да се упознају  
са значајем и циљевима спровођења реформе 
државне управе. 

У оквиру Пројекта покренуто је издавање 
електронског билтена Реформа државне управе 
на месечном нивоу, са циљем да се државни 
службеници, медији и друге заинтересоване стране 
информишу о темама које су значајне за спровођење 
реформе државне управе. За потребе дефинисања 
будућих активности у области информисања 

државних службеника, спроведено је истраживање 
нивоа упознатости и ставова државних службеника 
о реформи државне управе.

Искуства држава чланица Европске уније у кључним 
областима реформе представљена су у четири 
стручне публикације: Хоризонтална координација 
јавних политика, Децентрализација у пракси – 
Европски модели и пракса, Реформа државне управе 
и интеграциуја у Европску унију, Борба против 
корупције у државној управи – законодавство и 
пракса у земљама чланицама Европске уније. Такође, 
права и обавезе грађана су на једноставан начин 
представљени у четири популарне публикације: 
Систем власти у Републици Србији, Министарство 
за државну управу и локалну самоуправу, Упознајте 
се са својим правима I (изборно право, слобода 
удруживања, држављанство и лична документа, 
механизми заштите права грађана), и Упознајте се 
са својим правима II (основно образовање, животни 
стандард и запослење, здравствена заштита, 
социјална заштита).

У оквиру Пројекта покренута је иницијатива за 
унапређење комуникације између представника 
медија и државне управе, у склопу које је 
организовано седам радионица у којима је 
учествовало 67 новинара из медија са националном, 
регионалном и локалном покривеношћу. 

Такође, овај Пројекат подржао је и развој 
документационог информационог система 
Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу.

☎ Од недавно су информације из надлежности 
Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу доступне грађанима 24 часа дневно, 
позивом на број 011/360-7701.

ПРВА ПОСЛЕДЊАПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА
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Наслов: 
Стратегија реформе државне управе у Републици Србији и Акциони 
план за спровођење реформе државне управе у Републици Србији за 
период од 2009. до 2012. године

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација садржи Стратегију реформе државне управе која је усвојена на седници Владе 
у новембру 2004. године и Акциони план за спровођење реформе државне управе у Републици 
Србији за период од 2009. до 2012. године, који је Влада усвојила у јулу 2009. године.

Наслов: 
Ка ефикаснијој државној управи у Републици Србији: Методологија за 
спровођење функционалне анализе у органима државне управе

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација садржи информације о општим карактеристикама функционалне анализе 
као инструмента за унапређење функционисања органа државне управе, и позитивним 
ефектима који се остварују њеном применом; сажет преглед претходних искустава 
у спровођењу функционалних анализа у државној управи у Републици Србији; и предлог 
методологије за спровођење функционалне анализе у органима државне управе, која је 
припремљена на основу искустава стечених спровођењем функционалне анализе у два 
министарства пилот групе током 2009. године. 

Наслов: 
Реформа државне управе и интеграција у Европску унију

Аутор: Александра Рабреновић

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација обрађује теме у вези са реформом државне управе у контексту интеграције 
Републике Србије у Европску унију. 

ПРВА ПОСЛЕДЊАПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ:

http://www.drzavnauprava.gov.rs/view_file.php?file_id=441
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Наслов: 
Борба против корупције у државној управи – законодавство и пракса 
земаља Европске уније

Аутор: Немања Ненадић

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација представља улогу одређених механизама у спречавању корупције у државној 
управи у одабраним државама чланицама Eвропске уније. 

Наслов: 
Систем власти у Републици Србији

Аутор: Mysun En Natour Cobal

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Брошура на једноставан начин представља систем власти у Републици Србији. Циљ 
публикације је да афирмише грађанско учешће, и да подигне ниво информисаности, 
знања и свести грађана о њиховим правима и слободама. 

Наслов: 
Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Аутор: Mysun En Natour Cobal

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Брошура је намењена грађанима, и њен је циљ да их информише о начину на који 
могу да остваре она своја права чија је реализација у вези са одређеним поступањем 
Министарства за државну управу и локалну самоуправу.

ПРВА ПОСЛЕДЊАПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ:
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Наслов: 
Приручник Програм обуке за локалну самоуправу – Министарство за 
државну управу и локалну самоуправу

Аутори: Јан Валент, проф. др Стеван Лилић, Сергеј Анагности

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Приручник даје преглед практичних инструмената, као и добре праксе европских земаља у 
областима као што су реформа локалне самоуправе и европске интеграције, разумевање 
потреба за обукама и проналажење начина како да се оне задовоље, затим управљање 
људским ресурсима, организација и управљање обукама, стратешки менаџмент 
и управљање пројектним циклусом. Приручник је пре свега намењен запосленима у 
јединицама локалне самоуправе, али и сваком другом кога занимају ове области. 

ПРВА ПОСЛЕДЊАПРЕТХОДНА СЛЕДЕЋА

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ:
Наслов: 
Упознајте се са својим правима I

Аутор: Миодраг Милосављевић

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Брошура на једноставан начин грађанима представља пре свега права, али и 
обавезе у областима избора за различите нивое власти, организовања у политичке 
странке и удружења, држављанства и личних докумената, слободног приступа 
информацијама, заштите података о личности, и у вези са заштитником грађана.

Наслов: 
Упознајте се са својим правима II

Аутор: Миодраг Милосављевић

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Брошура на једноставан начин грађанима представља права, али и обавезе у 
областима основног образовања, запошљавања, социјалне и здравствене заштите. 
Ове области су грађанима веома интересантне, с обзиром на то да заузимају велики 
део свакодневног живота и да у вези са њима најчешће долази до њиховог сусрета са 
управом.

http://www.drzavnauprava.gov.rs/view_file.php?file_id=448 
http://www.drzavnauprava.gov.rs/view_file.php?file_id=467 
http://www.drzavnauprava.gov.rs/view_file.php?file_id=471
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