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ОСНОВНИ ЗАДАТАК МИНИСТАРСТВА

ОснОВни за Датак Минис тарс тВа је Да с тВОри ОкрУ жење кОје ће сВакОМ грађанинУ 
Обезбе Дити кВа лите тнУ Ус лУг У Органа УпраВе, к акО на центра лнОМ такО и на лОк а лнОМ 
ниВОУ, к аО и Да ОМОг У ћи Ос тВариВање с лОбОДе пОлитичкОг ОрганизОВања и УДрУ жиВања 
грађана, к аО битнОг Ус лОВа јачања ДеМОкратије.

ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА

стратешки циљеВи Минис тарс тВа с У:
стВарање МОДерне, прОфесиОналне, ДепОлитизОВане, ефикасне и рациОналне ДржаВне 
УпраВе У склаДУ са еВрОпскиМ станДарДиМа;
УспОстаВљање закОнОДаВнОг ОкВира кОји би јеДиницаМа лОкалне саМОУпраВе 
ОбезбеДиО УслОВе за кОнтинУиран разВОј и прУжање пОДршке за разВОј капацитета;
ОстВариВање УстаВОМ загарантОВаних праВа грађана на слОбОДУ УДрУжиВања.

КО РАДИ У МИНИСТАРСТВУ

Минис тарс тВОМ рУкОВОДи Минис тар и Он је ОДгОВОран Вла Ди и нарОДнОј ск Упштини 
за ра Д Минис тарс тВа. Минис трУ У ра ДУ пОМа ж У Држ аВни секре тари кОје пОс таВља 
Вла Да. У Минис тарс тВУ с У анга жОВани и пОсебни саВе тници кОје пОс таВља и иМенУје 
Минис тар на ОДре ђенО ВреМе У сВОМ к абине т У, а чији пОс лОВи с У Дирек тнО Везани за 
Минис тра. 

У сектОриМа и секретаријатУ МинистарстВа раДе ДржаВни слУжбеници и наМештеници. 
на челУ сектОра налазе се пОМОћници Министра, а секретаријатОМ МинистарстВа рУкОВОДи 
секретар МинистарстВа. пОМОћници Министра и секретар МинистарстВа сУ ДржаВни 
слУжбеници на пОлОжајУ.
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ПРЕДГОВОР

Минис тарс тВО за Држ аВнУ УпраВУ и лОк а лнУ саМОУпраВУ је, к аО и Ос та ла Минис тарс тВа, 
ОбразОВанО закОнОМ О Минис тарс тВиМа. његОВиМ ОбразОВањеМ  иск азанО је јаснО 
Опре Де љење наше закОнОДаВне и изВршне Влас ти Да се Убрза прОцес рефОрМе Држ аВне 
УпраВе к аО неОпхОДан Ус лОВ за интеграцијУ репУблике србије У еВрОпск У УнијУ. 

У тОМ циљУ, Минис тарс тВО је прис т УпилО изра Ди с тратешкОг ДОк УМента кОјиМ с У 
ОДре ђени к љУчни праВци и ак тиВнОс ти рефОрМе Држ аВне УпраВе. Вла Да је 2004. гОДине 
УсВОјила стратегијУ рефОрМе Држ аВне УпраВе У репУблици србији и акциОни план за 
спрОВОђење рефОрМе Држ аВне УпраВе за периОД ОД 2004. ДО 2008. гОДине. 

стратегијОМ рефОрМе Држ аВне УпраВе Дефинисани с У ОснОВни циљеВи рефОрМе 
Држ аВне УпраВе:

изгра Дња ДеМОкратске Држ аВе заснОВане на Вла ДаВини праВа, ОДгОВОрнОс ти, 
екОнОМичнОс ти и ефик аснОс ти и

изгра Дња Држ аВне УпраВе УсМерене к а грађаниМа, кОја је спОсОбна Да грађаниМа 
и приВатнОМ сек тОрУ прУ жи ВисОк кВа лите т Ус лУга У з разУМне трОшкОВе. 

на с тратешкОМ ниВОУ, УпраВљање рефОрМОМ Држ аВне УпраВе пОВеренО је саВе т У за 
рефОрМУ Држ аВне УпраВе кОјиМ пре Дсе ДаВа пре Дсе Дник Вла Де, ДОк је на ОператиВнОМ 
ниВОУ УпраВљање и кООрДинација спрОВОђења рефОрМе Држ аВне УпраВе пОВерена 
Минис тарс тВУ за Држ аВнУ УпраВУ и лОк а лнУ саМОУпраВУ. 

пОче ткОМ јУла 2009. гОДине Вла Да је УсВОјила нОВи акциОни план за спрОВОђење 
рефОрМе Држ аВне УпраВе за периОД 2009–2012. гОДине, кОјиМ с У У тВрђене ак тиВнОс ти У 
сВиМ сегМентиМа рефОрМе Држ аВне УпраВе за наре Дне че тири гОДине

ОВа брОшУра је наМењена нашиМ грађаниМа и иМа за циљ Да их инфОрМише О начинУ 
на кОји МОг У Да Ос тВаре сВОја праВа чија је реа лизација Везана за ОДре ђенО пОс т Упање 
Минис тарс тВа за Држ аВнУ УпраВУ и лОк а лнУ саМОУпраВУ.

брОшУра је припреМ љена У ОкВирУ прОјек та „пОДршк а стратегији рефОрМе Држ аВне 
УпраВе У репУблици србији – ДрУга фаза“ кОји реа лизУје Минис тарс тВО за Држ аВнУ 
УпраВУ и лОк а лнУ саМОУпраВУ У сара Дњи са прОграМОМ Ује Дињених нација за разВОј 
(UNDP) и У з финансијск У  пОДршк У шВе Дске агенције за Ме ђУнарОДнУ разВОјнУ сара ДњУ 
(SiDa).
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ШТА РАДИ МИНИСТАРСТВО

Минис тарс тВО за Држ аВнУ УпраВУ и лОк а лнУ саМОУпраВУ ОбаВља пОс лОВе Држ аВне 
УпраВе кОји се ОДнОсе на: сис теМ Држ аВне УпраВе и ОрганизацијУ и ра Д Минис тарс таВа и 
пОсебних Организација; заштитник а грађана; УпраВнУ инспекцијУ; УпраВни пОс т Упак и 
УпраВни спОр; избОре за репУбличке Органе; ра Дне ОДнОсе У Држ аВниМ ОрганиМа; с трУчнО 
УсаВршаВање запОс лених У Држ аВниМ ОрганиМа; Матичне књиге; печате; пОлитичкО 
и ДрУгО ОрганизОВање, изУ зеВ синДик а лнОг ОрганизОВања; непОсре ДнО изјашњаВање 
грађана; је Динс тВени бирачки списак; сис теМ лОк а лне саМОУпраВе и теритОрија лне 
аУ тОнОМије и избОре за Органе лОк а лне саМОУпраВе; ра Дне ОДнОсе У је ДиницаМа лОк а лне 
саМОУпраВе и аУ тОнОМниМ пОкра јинаМа; теритОрија лнУ ОрганизацијУ репУблике србије; 
к аО и ДрУге пОс лОВе ОДре ђене закОнОМ.

Ÿ ДЕТАЉНИЈЕ О ПОЈЕДИНИМ ПОСЛОВИМА МИНИСТАРСТВА

ОД пОс лОВа из Де лОкрУга Минис тарс тВа за кОје пОс тОји пОсебнО интересОВање 
грађана и шире јаВнОс ти изДВа јаМО пОс лОВе У Вези са: регис трацијОМ пОлитичких 
с транак а, регис трацијОМ УДрУ жења, Држ аВниМ с трУчниМ испитОМ, прУ ж ањеМ пОДршке 
је ДинициМа лОк а лне саМОУпраВе ОД Де ла сре Дс таВа кОја се Ос тВарУјУ играМа на сре ћУ и 
инспекцијскиМ на ДзОрОМ прекО УпраВне инспекције.

◊ РЕГИСТРАЦИЈА ПОЛИТИчКИх СТРАНАКА

Минис тарс тВО ВОДи регис тар пОлитичких с транак а. пОлитичк а с транк а је 
Организација с лОбОДнО и ДОбрОВОљнО УДрУ жених грађана, ОснОВана ра Ди Ос тВариВања 
пОлитичких циљеВа ДеМОкратскиМ ОбликОВањеМ пОлитичке ВОље грађана и Учешћа 
на избОриМа. пОлитичк а с транк а нациОна лне Мањине је пОлитичк а с транк а чије је 
Де лОВање пОсебнО УсМеренО на пре Дс таВљање и зас т Упање интереса је Дне нациОна лне 
Мањине и заштит У и Унапре ђење праВа припа Дник а те нациОна лне Мањине У ск ла ДУ са 
Ус таВОМ, закОнОМ и Ме ђУнарОДниМ с танДарДиМа.

какО се ОсниВа пОлитичк а с транк а

пОлитичка странка се ОсниВа на ОсниВачкОј скУпштини ДОнОшењеМ ОсниВачкОг акта, 
прОграМа, статУта и избОрОМ лица кОје ће бити ОВлашћенО Да застУпа пОлитичкУ странкУ. 

накОн ОсниВачке скУпштине, лице кОје је ОВлашћенО за пОДнОшење пријаВе за Упис У 
регистар,  У рОкУ ОД 30 Дана ОД Дана ОсниВања, пОДнОси пријаВУ за Упис. МинистарстВО 
ДОнОси решење О УписУ пОлитичке странке У регистар У рОкУ ОД 30 Дана ОД Дана преДаје 
УреДне пријаВе за Упис. ДанОМ Уписа У регистар пОлитичка странка стиче статУс праВнОг 
лица и пОчиње Да раДи.

кО МОже ОснОВати пОлитичк У с транк У

пОлитичкУ странкУ МОже ОснОВати најМање 10.000 пУнОлетних и пОслОВнО спОсОбних 
ДржаВљана репУблике србије. изУзетак преДстаВљајУ пОлитичке странке нациОналних 
Мањина за чије ОсниВање је пОтребнО најМање 1.000 пОтписа пУнОлетних и пОслОВнО 
спОсОбних ДржаВљана репУблике србије.

шта раДи 
МинистарстВО

регистрација 
пОлитичких 

странака

Политичка странка

је дужна да посредством 
интернета омогући да 

јавности буду доступни 
оснивачки акт, лично 

име заступника 
политичке странке, 

програм, статут и друге 
опште акте политичке 

странке, ако их доноси.
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За уПис Промене 
Података у регистру 

Политичких странака 
Потребна је следећа 

документација: 

- Пријава за промену 
података у Регистру коју 

потписује заступник 
политичке странке;

- Записник са седнице 
надлежног органа за 
доношење Одлуке о 
промени података;

- Одлука надлежног 
органа о промени 

података;
- Доказ о уплати 

републичке 
административне 

таксе за пријаву и за 
решење о упису промене 

података у Регистар.

ОбнОВа Уписа У регис тар

пОлитичка странка пО истекУ сВаке ОсМе гОДине ОД Дана Уписа У регистар МОра Да 
пОДнесе пријаВУ за ОбнОВУ Уписа У регистар УкОликО У претхОДнОМ ОсМОгОДишњеМ периОДУ 
канДиДати кОје је Она преДлОжила саМОсталнО или У кОалицији пОлитичких странака нисУ 
ОсВОјили нијеДан МанДат на избОриМа за нарОДнОг пОсланика У нарОДнОј скУпштини 
репУблике србије или за пОсланика У скУпштини аУтОнОМне пОкрајине. за ОбнОВУ Уписа У 
регистар, Уз пријаВУ за ОбнОВУ Уписа, пОлитичка странка МОра Да прилОжи и изјаВе чланОВа са 
ОВерениМ пОтписиМа најМање У брОјУ кОји је пОтребан за ОсниВање странке, списак чланОВа 
кОји сУ Дали ОВеренУ изјаВУ О чланстВУ и ДОказ О Уплати репУбличке аДМинистратиВне таксе 
за пријаВУ и решење О ОбнОВи Уписа У регистар.

каДа пОлитичк а с транк а прес та је Да пОс тОји

пОлитичка странка престаје Да пОстОји брисањеМ из регистра. брисањеМ из регистра 
пОлитичка странка гУби статУс праВнОг лица. пОлитичка странка се брише из регистра: акО 
Орган УтВрђен статУтОМ ДОнесе ОДлУкУ О престанкУ раДа; акО се пОлитичка странка спОји 
са ДрУгОМ или ДрУгиМ пОлитичкиМ странкаМа; каДа јОј УстаВни сУД забрани раД или акО не 
пОДнесе пријаВУ за ОбнОВУ Уписа У регистар ОнДа каДа је ОбаВезна Да тО УраДи.

УВерења О УписУ пОлитичких с транак а У регис тар

за изДаВање УВерења О пОДациМа УписаниМ У регистар пОтребнО је пОДнети захтеВ за 
изДаВање УВерења О пОДациМа УписаниМ У регистар кОји пОтписУје застУпник пОлитичке 
странке и ДОказ О Уплати репУбличке аДМинистратиВне таксе за захтеВ и за УВерење.

шта је пОтребнО за Упис пОлитичке с транке У регис тар

Да би се пОлитичка странка Уписала У регистар пОлитичких странака, пОДнОси се 
слеДећа ДОкУМентација: 

пријаВа за Упис пОлитичке странке У регистар кОјУ пОтписУје ОВлашћенО лице за 
пОДнОшење пријаВе; 
записник са ОсниВачке скУпштине;
ОсниВачки акт пОлитичке странке;
ОВерене изјаВе ОсниВача О ОсниВањУ пОлитичке странке најМање У брОјУ пОтребнОМ 
за ОсниВање пОлитичке странке слОжене пО азбУчнОМ реДУ презиМена ОсниВача 
пОлитичке странке;
списак ОсниВача пОлитичке странке кОји сУ Дали ОВеренУ изјаВУ О ОсниВањУ пОлитичке 
странке, сређен пО азбУчнОМ реДУ презиМена ОсниВача, У писанОМ и електрОнскОМ ОбликУ;
пОтВрДе Да сУ ОсниВачи пОлитичке странке Уписани У бирачки списак, слОжене пО 
азбУчнОМ презиМенУ ОсниВача;
ДВа приМерка прОграМа пОлитичке странке;
ДВа приМерка статУта пОлитичке странке;
акт О избОрУ застУпника пОлитичке странке, кОји ОбаВезнО саДржи личнО иМе, 
пребиВалиште, аДресУ и јМбг;
ОВерена фОтОкОпија личне карте застУпника пОлитичке странке, а акО Она не саДржи 
пОДатак О пребиВалиштУ и аДреси, и пОтВрДУ О пребиВалиштУ;
ДОказ О Уплати репУбличке аДМинистратиВне таксе за пријаВУ и за решење О УписУ 
пОлитичке странке У регистар.

МинистарстВО је ДУжнО Да ДОнесе решење О УписУ пОлитичке странке У регистар У рОкУ ОД 
30 Дана ОД Дана преДаје УреДне пријаВе за Упис. на интернет презентацији МинистарстВа за 
ДржаВнУ УпраВУ и лОкалнУ саМОУпраВУ ДОстУпна је база пОДатака сВих пОлитичких странка 
У србији кОје сУ Уписане У регистар.

О кОјиМ је прОМенаМа пОДатак а кОје се ВОДе У регис трУ неОпхОДнО 
ОбаВес тити Минис тарс тВО

пОлитичка странка је ДУжна Да МинистарстВО ОбаВести О сВакОј прОМени пОДатака кОји 
се УписУјУ У регистар У рОкУ ОД 15 Дана ОД Дана настале прОМене, пОДнОшењеМ пријаВе за 
прОМенУ пОДатака У регистрУ.
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регистрација 
пОлитичких 

странака

За брисање Политичке 
странке иЗ регистра 
Потребна је следећа 

документација: 

- Пријава за брисање 
политичке странке 

из Регистра коју 
потписује заступник 
политичке странке;

- Записник са седнице 
надлежног органа који 

је статутом утврђен 
да доноси одлуку о 
престанку рада или 

спајању са другом или 
другим политичким 

странкама;
-Одлука надлежног 
органа о престанку 
рада или спајању са 
другом или другим 

политичким странкама;
- Одлука Уставног 

суда о забрани рада 
политичке странке;

-Доказ о уплати 
републичке 

административне таксе 
за пријаву и за решење 
о брисању из Регистра. 

регистрација 
пОлитичких 

странака
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◊ ДРжАВНИ СТРУчНИ ИСПИТ

пОс лОВе У  Држ аВнОј УпраВи ОбаВља јУ Држ аВни с лУ жбеници кОји Да би ра Дили У 
Држ аВнОј УпраВи, МОра јУ пОлОжити Држ аВни с трУчни испит. Држ аВни с трУчни испит 
није саМО Ус лОВ за ра Д У ОрганиМа Држ аВне УпраВе Ве ћ и начин Да се прОВере знања кОја 
с У неОпхОДна за прОфесиОна лнО ОбаВљање пОс лОВа.

саДржина ДржаВнОг с трУчнОг испита

ДржаВни стрУчни испит је прилагОђен стрУчнОј спреМи канДиДата. 
канДиДати са ВисОкиМ ОбразОВањеМ пОлажУ слеДеће испитне преДМете: УстаВнО 

Уређење, ОснОВи систеМа еВрОпске Уније, систеМ ДржаВне УпраВе, раДнО закОнОДаВстВО и 
канцеларијскО пОслОВање.

канДиДати са среДњиМ ОбразОВањеМ пОлажУ слеДеће преДМете: ОснОВи систеМа ДржаВне 
УпраВе и УстаВнОг Уређења, ОснОВи систеМа еВрОпске Уније, ОснОВи систеМа раДних ОДнОса 
и раДни ОДнОси У ОрганиМа ДржаВне УпраВе и канцеларијскО пОслОВање.

прирУчник за пОлагање ДржаВнОг с трУчнОг испита

МинистарстВО настОји Да пОМОгне и Олакша сВиМ канДиДатиМа Да се припреМе за 
пОлагање ДржаВнОг стрУчнОг испита такО штО се Уз пОзиВ за пОлагање канДиДатиМа 
бесплатнО ДОстаВља прирУчник.

прирУчник за пОлагање ДржаВнОг стрУчнОг испита МОжете преУзети са интернет странице 
МинистарстВа: www.drzavnauprava.gov.rs

◊ РЕГИСТРАЦИЈА УДРУжЕњА

ВОђење регис тра УДрУ жења и регис тра с траних УДрУ жења У ск ла ДУ са нОВиМ закОнОМ 
О УДрУ жењиМа ОД 22. Ок тОбра 2009. гОДине ОбаВљаће агенција за приВре Дне регис тре, 
к аО пОВерени пОсаО. интерне т презентација агенције за приВре Дне регис тре је: www.
aPr.gov.rS 

решење О УписУ У регистар ДОнОси регистратОр. прОтиВ решења регистратОра УДрУжења 
МОже се изјаВити жалба МинистрУ. решење Министра је кОначнО и прОтиВ њега се МОже 
пОкренУти УпраВни спОр.

ДОДатне инфОрМације МОжете ДОбити на телефОн  011/3607-701. сВакОг раДнОг Дана ОД 
0 ДО 24 часОВа и на интернет презентацији МинистарстВа: www.drzavnauprava.gov.rs 

регистрација  
УДрУжења

ДржаВни 
стрУчни 

испит

ко Полаже државни 
стручни исПит

Државни стручни 
испит није намењен 

само државним 
службеницима, већ и 
онима који обављају 

послове државне 
управе и свима који су 
заинтересовани за рад 
на пословима за које 
је потребан положен 

државни стручни испит.
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какО се пријаВљУје испит

захтеВ за пОлагање ДржаВнОг стрУчнОг испита пОДнОси Орган ДржаВне УпраВе, ОДнОснО 
ДрУги Орган или Организација У кОјОј канДиДат раДи, а МОже је пОДнети и саМ канДиДат. 

захтеВ за пОлагање саДржи и списак неОпхОДне ДОкУМентације кОјУ је пОтребнО пОДнети, 
а МОжете је преУзети на интернет страници МинистарстВа, каО и У зграДи МинистарстВа 
(бирчанинОВа 6, беОграД).

пОштО пОДнесУ захтеВ, канДиДати се благОВреМенО У писанОј фОрМи ОбаВештаВајУ О 
ДатУМУ, МестУ, ВреМенУ и Висини накнаДе за пОлагање ДржаВнОг стрУчнОг испита.

пОлагање ДржаВнОг с трУчнОг испита

пОлагање испита ОрганизУје се Више пУта У тОкУ Месеца, тОкОМ целе гОДине, ОсиМ У јУлУ 
и аВгУстУ.

испит се пОлаже преД испитнОМ кОМисијОМ кОјУ ОбразУје Министар за ДржаВнУ УпраВУ 
и лОкалнУ саМОУпраВУ. 

сВакОМ канДиДатУ изДаје се УВерење О пОлОженОМ ДржаВнОМ стрУчнОМ испитУ, О чеМУ 
се ВОДи и еВиДенција У МинистарстВУ.

◊ ПОДРШКА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОД 
ДЕЛА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ОСТВАРУЈУ ОД ИГАРА НА СРЕћУ

ДеО сре Дс таВа кОја се Ос тВарУјУ ОД игара на сре ћУ ОД лази У пОсебан бУџе тски фОнД 
кОји је пре ДВиђен за финансирање разВОја лОк а лне саМОУпраВе. ОВиМ фОнДОМ УпраВља 
Минис тарс тВО кОје је У т У сВрх У ОбразОВа лО кОМисијУ кОја У ск ла ДУ са У тВрђениМ 
критеријУМиМа У тВрђУје пре Д лОг за распОДе лУ сре Дс таВа и ДОс таВља га Минис трУ ра Ди 
ДОнОшења ОД лУке О распОДе ли сре Дс таВа је ДиницаМа лОк а лне саМОУпраВе.

за шта сУ наМењена среДс тВа фОнДа

Учешће У реализацији прОјеката кОји се финансирајУ из бУџета јеДинице лОкалне 
саМОУпраВе а ОД пОсебнОг сУ значаја за жиВОт грађана;
прУжање пОМОћи јеДиницаМа лОкалне саМОУпраВе У реализацији прОграМа 
рациОнализације или ОспОсОбљаВања Органа лОкалне саМОУпраВе;
прУжање пОМОћи јеДиницаМа лОкалне саМОУпраВе кОје сУ пОгОђене елеМентарниМ 
непОгОДаМа или ДрУгОМ несрећОМ Већих разМера;
МОДернизацијУ раДа Органа јеДинице лОкалне саМОУпраВе; 
прУжање пОМОћи јеДиници лОкалне саМОУпраВе У реализацији различитих Облика 
сОлиДарнОсти са лициМа кОја сУ У сУштински нејеДнакОМ пОлОжајУ са ОсталиМ 
грађаниМа, каО и са лициМа са пОсебниМ пОтребаМа и пОМОћи сОцијалнО-
хУМанитарниМ ОрганизацијаМа на њихОВОј теритОрији;
прУжање пОМОћи јеДиници лОкалне саМОУпраВе У реализацији прОграМа заштите 
жиВОтне среДине, ОДнОснО лОкалних, акциОних и санациОних планОВа, каО и 
прОјеката и актиВнОсти из Области заштите жиВОтне среДине.

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

ДржаВни 
стрУчни 

испит

ПОДРШКА ЈЕДИНИЦАМА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ОД ДЕЛА СРЕДСТАВА 
КОЈА СЕ ОСТВАРУЈУ ОД 

ИГАРА НА СРЕЋУ
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прОцеДУра пОДнОшења зах теВа за ДОДе лУ среДс таВа из фОнДа

МинистарстВО ОбјаВљУје јаВни пОзиВ за ДОстаВљање захтеВа јеДиница лОкалне 
саМОУпраВе за распОДелУ среДстаВа У „слУжбенОМ гласникУ рс“, а инфОрМацијУ МОжете наћи 
и на сајтУ МинистарстВа.

јеДиница лОкалне саМОУпраВе МОже пО јеДнОМ јаВнОМ пОзиВУ пОДнети захтеВ за 
распОДелУ среДстаВа за најВише ДВе наМене. приликОМ пОДнОшења захтеВа ДОстаВља се 
слеДећа ДОкУМентација:

захтеВ за ДОДелУ среДстаВа са пОтребнОМ ДОкУМентацијОМ кОја се ОбјаВљУје У јаВнОМ 
пОзиВУ,
пОпУњен Образац кОји се МОже преУзети У МинистарстВУ или са сајта 
МинистарстВа, 
ОДлУка О бУџетУ за гОДинУ У кОјОј се захтеВ пОДнОси, каО и заВршни рачУн за претхОДнУ 
гОДинУ, 
ОДлУка О ОпштинскОј УпраВи и 
акт О УнУтрашњОј Организацији и систеМатизацији јеДинице лОкалне саМОУпраВе.

ДОкУМентација се пОДнОси У рОкУ ОД 30 Дана ОД Дана ОбјаВљиВања јаВнОг пОзиВа, 
МинистарстВУ за ДржаВнУ УпраВУ и лОкалнУ саМОУпраВУ, и тО кОМисији за спрОВОђење 
пОстУпка и УтВрђиВање преДлОга за распОДелУ среДстаВа.

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

◊ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПРЕКО УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

УпраВна инспекција Врши на ДзОр на Д приМенОМ закОна и ДрУгих прОписа О 
Држ аВнОј УпраВи и к анце ларијскОМ пОс лОВањУ, к аО и прОписа О УпраВнОМ пОс т Упк У 
кОји се ОДнОсе на ефик аснОс т и а ж УрнОс т У решаВањУ УпраВних с тВари, с трУчнУ спреМУ 
запОс лених кОји Врше ра Дње У УпраВнОМ пОс т Упк У, на ОбјаВљиВање иМена ра Дник а кОји 
с У ОВлашћени за решаВање У УпраВниМ с тВариМа и за пре ДУ зиМање ра Дњи У пОс т Упк У 
пре ДОнОшења решења.

на шта се грађани МОг У жа лити УпраВнОј инспекцији

грађани се МОгУ жалити УпраВнОј инспекцији акО Органи ОДУгОВлаче са решаВањеМ 
њихОВих захтеВа, акО иМајУ прОблеМа приликОМ Уписа У бирачки списак, УписиВања неких 
пОДатака или изДаВања изВОДа из Матичних књига. такОђе се МОгУ жалити УкОликО иМ је 
УгрОженО праВО на УпОтребУ језика и писМа приликОМ ОстВариВања некОг сВОг праВа преД 
наДлежниМ ОрганОМ.

какО се грађанин Обраћа УпраВнОј инспекцији

пОтребнО је Да пОДнесете преДстаВкУ У писанОМ ОбликУ У кОјОј ћете изнети сВрхУ 
Обраћања Уз пОДнОшење ОДгОВарајУћих ДОказа. УпраВна инспекција ће разМОтрити сВаки 
Ваш захтеВ, пОсле чега ће прибаВити и ДрУге ДОказе и чињенице и У склаДУ са закОнОМ 
преДУзети ОДгОВарајУће Мере или Ваш захтеВ прОслеДити ДрУгОМ ОрганУ кОји је наДлежан за 
пОстУпање. 

накОн штО УтВрДи чињенице, УпраВни инспектОр У писанОј фОрМи ОбаВештаВа пОДнОсиОца 
преДстаВке О преДУзетиМ МераМа. УкОликО УпраВна инспекција није наДлежна за преДУзиМање 
Мера, пОДнОсилац преДстаВке се ОбаВештаВа Да је његОВ захтеВ прОслеђен наДлежнОМ ОрганУ. 
тиМе се ОМОгУћаВа грађанинУ Да не МОра Да пОДнОси захтеВ за ОстВариВање сВОг праВа 
различитиМ ОрганиМа, каО и Да не трпи пОслеДице збОг неОбаВештенОсти О тОМе кОји Орган 
је наДлежан за решаВање његОВОг прОблеМа.

ПОДРШКА ЈЕДИНИЦАМА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ОД ДЕЛА СРЕДСТАВА 
КОЈА СЕ ОСТВАРУЈУ ОД 

ИГАРА НА СРЕЋУ

инспекцијски 
наДзОр прекО 

УпраВне 
инспекције
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ЈАВНОСТ РАДА МИНИСТАРСТВА

У ск ла ДУ са закОнскиМ прОписиМа, инфОрМације ОД јаВнОг знача ја с У ДОс т Упне 
заинтересОВаниМ лициМа.

какО МОжете ОстВарити праВО на пристУп инфОрМацијаМа ОД јаВнОг значаја

праВО на пристУп инфОрМацијаМа ОД јаВнОг значаја ОстВарУје се УсМениМ или писаниМ пУтеМ.
писани захтеВ МОра саДржати назиВ Органа Власти, иМе, презиМе и аДресУ тражиОца, 

штО прецизнији Опис инфОрМације кОја се тражи, каО и ДрУге пОДатке кОји ОлакшаВајУ 
прОналажење тражене инфОрМације. 

МинистарстВО је ДУжнО Да Вас У рОкУ ОД 15 Дана ОД Дана пријеМа Вашег захтеВа 
ОбаВести О пОсеДОВањУ инфОрМације, Да ВаМ стаВи на УВиД ДОкУМент кОји саДржи траженУ 
инфОрМацијУ, ОДнОснО Да ВаМ изДа кОпијУ тОг ДОкУМента. 

УВиД У ДОкУМент је бесплатан и Врши се У слУжбениМ прОстОријаМа МинистарстВа, ДОк се 
за кОпирање ДОкУМента МОже тражити нОВчана накнаДа. 

УкОликО сМатрате Да ВаМ је МинистарстВО УскратилО праВО на пристУп инфОрМацији ОД 
јаВнОг значаја, МОжете се Обратити пОВереникУ за инфОрМације ОД јаВнОг значаја.

какО се МОжете инфОрМисати О ра ДУ Минис тарс тВа

какО би сВиМ грађаниМа ОлакшалО пристУп инфОрМацијаМа, а пОсебнО ОсОбаМа са 
инВалиДитетОМ, МинистарстВО кОристи и преДнОсти интернета. У кОнтекстУ јеДнаких 
МОгУћнОсти и праВа на пУнО и ефектиВнО Учешће ОсОба са инВалиДитетОМ У сВиМ ОбластиМа 
ДрУштВенОг жиВОта, сВи електрОнски саДржаји МинистарстВа пристУпачни сУ ОсОбаМа са 
инВалиДитетОМ  на интернет аДреси www.drzavnauprava.gov.rs

МинистарстВО сВаке гОДине ОбјаВљУје инфОрМатОр О раДУ МинистарстВа кОји је ДОстУпан 
на интернет страници и У зграДи МинистарстВа.

КАКО МОжЕТЕ СТУПИТИ У КОНТАКТ СА МИНИСТАРСТВОМ

Минис тартВО за Држ аВнУ УпраВУ је У с та лнОМ кОнтак т У са грађаниМа и Ме ДијиМа. 
згра Да Минис тарс тВа на лази се У беОгра ДУ, У бирчанинОВОј Улици брОј 6. 
ра ДнО ВреМе Минис тарс тВа је ОД 8.30 ДО 16.30 сВакОг ра ДнОг Дана. 
Опште инфОрМације из на Д ле жнОс ти Минис тарс тВа за Држ аВнУ УпраВУ и лОк а лнУ 

саМОУпраВУ МОже те ДОбити сВакОг ра ДнОг Дана ОД 0 ДО 24 часа пОзиВОМ на брОј 
011/3607-701.

Шта се сматра 
информацијама од 

јавног Значаја

Информацијом од јавног 
значаја сматрају се 

информације којима 
располажу органи 

јавне власти, а која је 
настала у раду или у 

вези са радом органа 
јавне власти, садржана у 
одређеном документу, а 

за који постоји оправдани 
интерес јавности да зна.

јаВнОст раДа 
МинистарстВа кОнтакт
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