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РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЈЕ ДЕМОКРАТСКА ДРЖАВА

Републик а СРија је демокРатСк а дРж ава заСнована на вла давини пРава, Соција лној 
пРавди, наче лима гРађанСке демокРатије, људСким и мањинСким пРавима и С лободама, 
к ао и пРипа дноС ти евРопСким пРинципима и вРе дноС тима.

ко је ноСилац СувеРеноС ти у СРбији

гРађани  Републике СРбије Су ноСиоци влаСти у СРбији. то значи да Се влаСт не може 
уСпоСтавити мимо Слободно изабРане воље гРађана.

како то гРађани од лучују

гРађани Своју вољу оСтваРују на уСтавом утвРђене начине, и то:
путем РефеРендума, када Се гРађани непоСРедно изјашњавају о пРавном акту или 
одлуци коју Су пРедложили и фоРмулиСали дРжавни оРгани; 
наРодном иницијативом, када одРеђени бРој гРађана пиСменим путем тРажи од 
надлежног дРжавног оРгана да донеСе или измени неки пРавни акт или одлуку; 
пРеко Својих Слободно изабРаних пРедСтавника у пРедСтавничким телима 
(Скупштинама).

зашто је ва жно учеС твовати и биРати

Сви ови механизми омогућавају гРађанима да диРектно учеСтвују у пРоцеСу СтваРања, 
уСвајања и пРимењивања одлука у Својој заједници. такође, омогућавају активно учешће у 
јавном животу и у пеРиоду између избоРа. 

избоРно пРаво - пРаво да биРа и буде биРан има Сваки пунолетан, поСловно СпоСобан 
дРжављанин Републике СРбије.

давањем глаСа једном кандидату и/или политичкој СтРанци, гРађани Се иСтовРемено 
одлучују и за пРогРам који тај кандидат и/или СтРанка желе да СпРоведу у дРжави. изабРани 
тако добија дозволу (мандат) и могућноСт да влада дРжавом у вРеменСком пеРиоду на који 
Су га гРађани изабРали. 

важан показатељ да у СРбији живимо у демокРатСком уРеђењу огледа Се у општим избоРима 
који Се Редовно одРжавају Сваке четвРте године. на општим избоРима, гРађани Са пРавом 
глаСа имају пРилику да одлуче о томе ко ће их пРедСтављати у наРодној Скупштини.
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ПРЕДгОВОР

уРе ђење влаС ти у Републици СРбији има ве лики у тица ј на Свакодневни живот Свих 
гРађана, Развој демокРатије, а ли и на економСки Развој и Развој  дРуштва у це лини. 
на дамо Се да ће Се гРађани ак тивније ук ључивати у демокРатСке пРоцеСе ако буду боље 
Разуме ли С тРук т уРу, СвРх у и функцију Свих де лова дРж авног СиС тема.

овом бРошуРом же лимо да пРомовишемо политичк у к улт уРу која афиРмише 
гРађанСко учешће, да подигнемо ниво инфоРмиСаноС ти, знања и СвеС ти гРађана о 
њиховим пРавима и С лободама у СиС тему влаС ти.

ве ће интеРеСовање гРађана за јавни живот С тваРа уС лове да Се обогати пРакСа 
непоСРе дног учеС твовања и да Се да С тимуланС да љем Развоју пРавног и политичког 
оквиРа Републике СРбије у оквиРу поРодице евРопСких дРж ава. 

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 и у з 
финанСијСк у  подРшк у шве дСке агенције за ме ђунаРодну Развојну СаРа дњу (Sida).
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НАРОДНА СКУПШТИНА

наРодна Ск упштина је ноСилац уС тавотвоРне и законодавне влаС ти и на јвише је 
пРе дС тaвничко те ло у Републици СРбији.

ко чини наРодну Ск упштину

наРодну Скупштину чини 250 наРодних поСланика, пРи чему Се води Рачуна да буде 
обезбеђена РавнопРавноСт и заСтупљеноСт полова и пРедСтавника националних мањина. 

избоРе за наРодне поСланике у наРодној Скупштини РаСпиСује пРедСедник Републике.
наРодне поСланике биРају гРађани на непоСРедним избоРима тајним глаСањем, на четиРи 

године. у РаСподели поСланичких мандата учеСтвују избоРне лиСте (политичке СтРанке и 
коалиције) које Су пРешле цензуС од 5% (тј. 5% биРача моРа глаСати за избоРну лиСту), оСим 
лиСта националних мањина, за које цензуС не поСтоји.

које Су функције наРодне Ск упштине и наРодних поС ланик а

најважији задатак наРодне Скупштине јеСте уРеђење политичког оквиРа у којем 
функционише дРжава, а који је у Складу Са уСтавом и законом. наРодна Скупштина доноСи 
и мења уСтав и доноСи законе. такође, наРодна Скупштина потвРђује међунаРодне уговоРе, 
доноСи и Свој поСловник, деклаРације, Резолуције, пРепоРуке, одлуке и закључке, уСваја план 
Развоја и пРоСтоРни план, уСваја буџет и завРшни Рачун Републике СРбије. 

С обзиРом на то да Су гРађани диРектно дали легитимитет наРодној Скупштини, она има 
одлучујућу улогу пРиликом додељивања оСталих функција влаСти. она биРа владу и одлучује 
о пРеСтанку мандата владе и миниСтаРа, биРа и РазРешава лица на одРеђеним функцијама и 
вРши дРуге поСлове одРеђене уСтавом и законом.

такође, наРодна Скупштина вРши контРолу над дРугим оРганима влаСти како не би 
деловали Самовољно и пРотив интеРеСа гРађана.

 задатак наРодних поСланика, између оСталог, јеСте да заСтупају мишљења и интеРеСе 
Својих биРача, као и да уСтанове шта жели већина гРађана која је заСтупљена у паРламентаРној 
већини.

НародНа скупштиНа 
отвара своја врата 

свим грађаНима који 
желе ближе да се 

упозНају са радом 
Највишег закоНодавНог 

тела у земљи

Уколико желите да 
посетите Народну 

скупштину, 
поразговарате са 

народним посланицима и 
прошетате скупштинским 
здањем, можете позвати 

Информативну службу 
Народне скуштине на 

телефон: 011/3611476 и 
пријавити се за посету.

Зграда Народне 
скупштине налази се у 

Улици краља Милана 14 и 
отворена је за посетиоце 

сваке последње 
суботе у месецу.

гРађани који не излазе на избоРе (апСтиненти) пРепуштају одлуку гРађанима који глаСају, 
чиме Се запРаво одРичу пРава да одлучују о СопСтвеној будућноСти. ко жели да пРомени 
Ситуацију у дРуштву, тРеба да учеСтвовује у избоРном пРоцеСу тј. да биРа.

како Се оСтваРује гРађанСка СувеРеноСт уз поштовање владавине пРава

С обзиРом да влаСт пРоизилази од гРађана, ноСиоци влаСти у обављању Своје функције 
моРају заСтупати интеРеСе гРађана и Радити у њиховом интеРеСу. Сви ноСиоци влаСти које 
Су изабРали гРађани, у Свом деловању огРаничени Су уСтавом и законом. владавина пРава 
огРаничава и СпРечава Самовољу у вођењу дРжавних поСлова, али и гаРантује једнакоСт Свих 
гРађана. пРед законом Су Сви једнаки. тиме Се гаРантује и обезбеђује једнакоСт Свих гРађана, 
јеР Се на Све једнако моРају пРимењивати Сви пРопиСи и Свако може имати Само она пРава и 
обавезе које Су пРопиСима пРедвиђене.

један од начина оСтваРивања владавине пРава јеСте подела влаСти.

шта је поде ла влаС ти

подела влаСти је оСновно демокРатСко начело које подРазумева РаСподелу јединСтвене 
дРжавне влаСти на тРи гРане: 

законодавну, која је надлежна за доношење закона,
извРшну, задужену за СпРовођење закона и 
СудСку, чији је задатак да контРолише пРавилно СпРовођење закона у пРакСи.

поделом влаСти уСпоСтавља Се Равнотежа и узајамна контРола између Све тРи гРане влаСти, 
чиме Се СпРечава концентРација влаСти у једној личноСти или оРгану. што је подела влаСти 
јаСнија и РавномеРнија, пРавна дРжава је јача и боље Се оСтваРује начело владавине пРава.

као и Све демокРатСке дРжаве, и СРбија је оРганизована на пРинципу поделе влаСти.
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ

пРе дСе дник Републике изРа ж ава дРж авно је динС тво Републике СРбије и пРе дС тавља 
је у зем љи и иноС тРанС тву.

ко биРа пРедСедник а Републике

пРедСедника биРају гРађани тајним глаСањем на пеРиод од пет година, а мандат почиње 
полагањем заклетве пРед наРодном Скупштином тј. инаугуРацијом.

које Су функције пРедСедник а Републике

пРедСедник Републике пРедлаже наРодној Скупштини кандидата за пРедСедника владе 
кад год Се биРа нова влада. пРедСедник Републике такође може да РаСпуСти наРодну 
Скупштину на пРедлог владе и пРи том доноСи одлуку о РаСпиСивању избоРа за наРодне 
поСланике.

пРедСедник Републике, између оСталог, указом пРоглашава законе, поСтавља и опозива 
амбаСадоРе Републике СРбије, командује војСком, даје помиловања и одликовања.

како можете оС тваРити комуник ацију Са пРедСедником Републике

НародНа каНцеларија председНика републике србије уСпоСтављена је Са циљем да Се 
оСтваРи непоСРедна двоСмеРна комуникација пРедСедника Републике Са гРађанима, али и 
СаРадња Са дРжавним оРганима, Службама, инСтитуцијама, удРужењима и оРганизацијама. 

канцелаРија је СеРвиС гРађана, меСто на којем гРађани могу да потРаже помоћ и заштиту 
Својих пРава. задатак канцелаРије јеСте да кРоз Различите иницијативе и пРојекте помогне 
Решавање конкРетних пРоблема гРађана, као и да инСтитуцију пРедСедника Републике 
пРиближи гРађанима.

иНаугурација 
председНика републике 

састоји се од читања 
и потписивања 
текста заклетве 
који је утврђеН 

уставом и гласи: 

“Заклињем се да ћу све 
своје снаге посветити 
очувању суверености 
и целине територије 

Републике Србије, 
укључујући и Косово 
и Метохију као њен 
саставни део, као и 

остваривању људских 
и мањинских права и 
слобода, поштовању 
и одбрани Устава и 

закона, очувању мира 
и благостања свих 
грађана Републике 

Србије и да ћу савесно и 
одговорно испуњавати 

све своје дужности.”

ПРОцЕС ДОНОШЕњА зАКОНА

поСловником наРодне Скупштине пРопиСан је поСтупак за доношење закона и дРугих аката.
пРаво пРедлагања закона има Сваки наРодни поСланик, влада, Скупштина аутономне 

покРајине или најмање 30.000 биРача. 
коРаци у пРоцеСу доношења закона Су Следећи:

1. припрема Нацрта закоНа - по пРавилу, оРгани дРжавне упРаве, пРе Свега надлежно 
миниСтаРСтво, пРипРемају нацРте закона за владу.
2. предлагање закоНа НародНој скупштиНи - влада пРедлаже наРодној Скупштини 
законе чији је она пРедлагач у фоРми пРедлога закона.
3. разматрање предлога закоНа - пРедлог РазматРају надлежни СкупштинСки одбоРи 
(и влада уколико није пРедлагач закона) и дају мишљење на пРедлог закона. они 
Се изјашњавају о  пРихватању пРедлога закона у целини или Са изменама које дају у 
фоРми амандмана.
4. увршћивање предлога закоНа На дНевНи ред НародНе скупштиНе - пРедлог Се Ставља 
на дневни Ред најкаСније у Року од 60 дана од дана доСтављања пРедлога.
5. скупштиНска расправа - пРво Се обавља начелни пРетРеС о Свим пРедлозима 
закона који Су на дневном Реду а који Су међуСобно уСловљени или Су Решења у њима 
међуСобно повезана. затим Се обавља пРетРеС о појединоСтима пРедлога закона, тј. 
по члановима закона на које Су поднети амандмани – пРедлози за измену и допуну 
пРедлога закона.  
6. гласање о предлогу закоНа - закон је уСвојен уколико за њега глаСа апСолутна 
већина (тј. 50% + 1 или 126 наРодних поСланика).
7. потврђивање изгласаНог закоНа од страНе председНика републике – Сваки 
изглаСани закон моРа да потвРди пРедСедник Републике СРбије. пРедСедник може 
вРатити наРодној Скупштини изглаСани закон на поновно одлучивање ако СматРа 
да није у Складу Са међунаРодним уговоРима или пРавилима међунаРодног пРава, 
уколико пРи доношењу закона није поштована пРопиСана пРоцедуРа или ако закон 
не уРеђује неку облаСт на одговаРајући начин.

Сви закони који Су уСвојени у наРодној Скупштини објављују Се у Службеном глаСнику 
Републике СРбије.
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у процесу европских 
иНтеграција НеопходНо 

је усвојити читав 
сет Нових закоНа

Сходно томе, законодавна 
активност у Народној 

скупштини је врло динамична. 
Циљ је да закони Републике 
Србије буду до 2012. године 
у потпуности усаглашени са 

законима Европске уније.
Текстове предлога закона и 

усвојене законе можете наћи 
на интернет страници Народне 
скупштине Републике Србије,

www.parlament.gov.rs.

к ако г рађ аНи м о г у 
у чес т в о ват и у 

з ако Н од авН о м пр о цес у

У фази доношења закона 
може се предвидети и 

директно учешће грађана:
надлежно министарство 

може образовати посебну 
радну групу за израду 

одређеног текста закона 
у коју може укључити и 

стручњаке у одговарајућим 
областима и/или 

може одлучити да 
спроведе јавну расправу 

о припремљеном 
тексту закона.
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миНистарства у 
републици србији 
су образоваНа за 
следеће области:

спољне послове, 
одбрану, унутрашње 
послове, финансије,  

правду, пољопривреду, 
шумарство и 

водопривреду, економију 
и регионални развој, 

рударство и енергетику, 
инфраструктуру, 

државну управу и 
локалну самоуправу, 

трговину и услуге, науку 
и технолошки развој, 
просвету, омладину 

и спорт, здравље, 
телекомуникације и 

информационо друштво, 
рад и социјалну политику, 

животну средину и 
просторно планирање, 
културу, Национални 
инвестициони план, 

Косово и Метохију, вере, 
дијаспору и људска и 

мањинска права.

ДРЖАВНА УПРАВА

дРж авна упРава је део извРшне влаС ти Републике СРбије и она вРши упРавне поС лове 
тј. вла да пРеко ње упРавља дРж авом. оРгани дРж авне упРаве С у СамоС та лни у вРшењу 
Својих поС лова а ли обавезни да Ра де у Ск ла ду Са уС тавом и законом, да поС т упа ју 
непРиС тРаСно и политички неу тРа лно, к ао и да Сваком омог у ће је днак у пРавну заштит у 
у оС тваРивању пРава, обавеза и пРавних интеРеСа.

такође, оРгани дРжавне упРаве Су дужни да јавноСти (гРађанима) омогуће увид у Свој Рад.

који Су поС лови дРжавне упРаве

пРипРема нацРта закона и дРугих пРопиСа и аката за владу;
пРедлагање СтРатегија Развоја и дРугих меРа које Су значајне за СпРовођење политике 
владе; 
пРаћење и утвРђивање Стања у облаСтима из Свог делокРуга и, у Складу С тим, пРедузимање 
меРа или пРедлагање влади доношење одговаРајућих пРопиСа и пРедузимање меРа; 
извРшавање закона, дРугих пРопиСа и општих аката наРодне Скупштине и владе.

ко чини дРжавну упРаву

дРжавну упРаву чине оргаНи државНе управе - миниСтаРСтва, оРгани упРаве у СаСтаву 
миниСтаРСтава и поСебне оРганизације.

миНистарства Се обРазују за поСлове дРжавне упРаве у једној или више међуСобно 
повезаних облаСти. 

миниСтаРСтво може да има један или више оргаНа управе у свом саставу, и то Су упРаве, 
инСпектоРати и диРекције. 

управа Се обРазује за извРшне и Са њима повезане инСпекцијСке и СтРучне поСлове (нпР. 
упРава цаРина, у СаСтаву миниСтаРСтва које је надлежно за облаСт финанСија; упРава за 
ветеРину и упРава за шуме, у СаСтаву миниСтаРСтва које је належно за облаСт пољопРивРеде, 
шумаРСтва и водопРивРеде).

иНспекторат за иНспекцијске послове (нпР. инСпектоРат за Рад, у СаСтаву миниСтаРСтва 
које је надлежно за облаСт Рада и Социјалне политике).

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

ВЛАДА

вла да  је ноСилац извРшне влаС ти у Републици СРбији.

како Се фоРмиРа влада

Сваке четвРте године, гРађани Републике СРбије биРају Своје пРедСтавнике у наРодној 
Скупштини.

пРедСедник Републике пРедлаже наРодној Скупштини кандидата за пРедСедника владе 
водећи Рачуна о томе да кандидат може да обезбеди избоР, одноСно да има довољну 
подРшку у наРодној Скупштини. кандидат за пРедСедника владе пРедСтавља пРогРам владе 
и пРедлаже СаСтав владе наРодној Скупштини, која  иСтовРемено глаСа о пРогРаму и избоРу 
пРедСедника и чланова владе. 

мандат владе тРаје до иСтека мандата наРодне Скупштине која ју је изабРала.

ко чини владу

владу чине пРедСедник владе, један или више потпРедСедника и миниСтРи. пРедСедник 
владе пРедСтавља владу, води и уСмеРава Рад владе и уСклађује Рад чланова владе. миниСтРи 
Су за Свој Рад и за Стање у облаСти из делокРуга миниСтаРСтва одговоРни пРедСеднику владе 
и наРодној Скупштини.

шта Ради влада

влада доноСи уРедбе, одлуке, Решења и закључке, уСваја мемоРандум о буџету (акт који 
СадРжи оСновне циљеве политике јавних финанСија и макРоекономСке политике) и пРедлаже 
наРодној Скупштини законе и дРуге опште акте.

влада утвРђује и води политику и извРшава законе донете у наРодној Скупштини, и то 
кРоз уСмеРавање, уСклађивање и надзоР над Радом оРгана дРжавне упРаве.
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СУДОВИ

СудСк а влаС т је у Свом Ра ду ау тономна у одноС у на дРуге две гРане влаС ти. Судови 
С у СамоС та лни и незавиСни дРж авни оРгани који С уде на оСнову уС тава, закона, 
општепРихваћених пРавила ме ђунаРодног пРава и потвРђених ме ђунаРодних уговоРа.

СудСк а влаС т у Републици СРбији пРипа да Свим С удовима опште на д ле жноС ти 
(вРховни С уд СРбије, окРу жни и општинСки С удови) и поСебним С удовима (виши 
тРговинСки С уд и тРговинСки С удови). 

пРема новом закону којим Се уРеђује оРганизација и надлежноСт СудСтва, од 1. јануаРа 
2010. године  оСнива Се оСновни Суд (за теРитоРију гРада, одноСно једне или више општина), 
виши Суд (за подРучје једног или више оСновних Судова) и апелациони Суд ( за подРучје више 
виших Судова). пРивРедни Суд оСнива Се за теРитоРију једног или више гРадова, одноСно више 
општина, а пРекРшајни Суд Се оСнива за теРитоРију гРада, одноСно једне или више општина.

дирекције Се фоРмиРају за СтРучне поСлове који Се, по пРавилу, одноСе на пРивРеду 
(нпР. диРекција за меРе и дРагоцене метале, у СаСтаву миниСтаРСтва које је надлежно за 
облаСт економије и Регионалног Развоја; Републичка диРекција за Робне РезеРве, у СаСтаву 
миниСтаРСтва које је надлежно за облаСт тРговине и уСлуга).

посебНе оргаНизације Се обРазују за СтРучне поСлове и поСлове чија пРиРода захтева већу 
СамоСталноСт од оне коју има оРган упРаве у СаСтаву. поСебне оРганизације Су СекРетаРијати 
и заводи, С тим што Се законом могу обРазовати и поСебне оРганизације Са дРугачијим 
називом (нпР. агенција за СтРана улагања и пРомоцију извоза). СекРетаРијат Се обРазује за 
СтРучне поСлове који Су значајни за Све оРгане дРжавне упРаве и Са њима повезане извРшне 
поСлове (нпР. Републички СекРетаРијат за законодавСтво), а завод за СтРучне поСлове који 
изиСкују пРимену поСебних метода и Сазнања и Са њима повезане извРшне поСлове (нпР. 
Републички завод за СтатиСтику, завод за Социјално оСигуРање и Сл).

поједини поСлови који Се обављају у дРжавној упРави могу Се пРенети (повеРити законом) 
на тзв. имаоце јавНих овлашћења попут: аутономних покРајина, општина, гРадова и гРаду 
беогРаду, јавним пРедузећима, уСтановама, јавним агенцијама и Сл.

Република СРбија, аутономне покРајине и јединице локалне СамоупРаве (општине и гРадови) 
могу оСновати јавНе службе. најчешћи облици јавних Служби Су уСтанове и пРедузећа. 

устаНове Се оСнивају за обављање поСлова којима Се обезбеђује оСтваРивање пРава и 
задовољавање потРеба гРађана и оРганизација, као и оСтваРивање неког дРугог интеРеСа у 
облаСтима као што Су обРазовање, наука, култуРа, физичка култуРа, ученички и СтудентСки 
СтандаРд, здРавСтвена заштита, Социјална заштита, дРуштвена бРига о деци, Социјално 
оСигуРање, здРавСтвена заштита животиња и Сл. у те СвРхе Се оСнивају устаНове.

за обављање поСлова у облаСти јавног инфоРмиСања, птт СаобРаћаја, енеРгетике, путева, 
комуналних уСлуга и дРугим облаСтима одРеђеним законом, оСнивају Се јавНа предузећа.

ко обавља поС лове дРжавне упРаве

поСлове дРжавне упРаве обављају државНи службеНици.
које услове морате испуНити да постаНете државНи службеНик

уколико желите да поСтанете дРжавни Службеник, моРате бити пунолетан гРађанин Републике 
СРбије, моРате имати пРопиСану СтРучну СпРему која Се тРажи за обављање одРеђеног поСла и 
не Смете бити оСуђивани на казну затвоРа од најмање 6 меСеци или за кажњиво дело које ваС 
чини неподобним за обављање поСлова дРжавне упРаве.

како државНи 
службеНици морају 

да поступају

Сваки државни 
службеник је дужан 
да поступа у складу 
са Уставом, законом 
и другим прописом, 

непристрасно, политички 
неутрално и одговорно. 
Стандарди интегритета 

и правила понашања 
државних службеника 

дефинисани су Кодексом 
понашања државних 

службеника. Циљ Кодекса 
је, између осталог, и 

да информише јавност 
о понашању које има 
право да очекује од 

државних службеника.
Кодекс је доступан на 

интернет страници Службе 
за управљање кадровима 

www.suk.sr.gov.yu.
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ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ У СИСТЕМУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ра д оРгана дРж авне упРаве моРа бити тРанСпаРентан и јаван, што значи да С у оРгани 
дРж авне упРаве ду жни да јавноС ти омог у ће увид у Свој Ра д.

шта Се СматРа инфоРмацијом од јавног знача ја

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.

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, 
као и што пРецизнији опиС инфоРмације која Се тРажи, и дРуге податке који олакшавају 
пРоналажење тРажене инфоРмације. 

дРжавни оРган је дужан 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 оРгана дРжавне упРаве, 
док Се за копиРање документа може тРажити новчана накнада. 

уколико СматРате да вам је уСкРаћено пРаво на пРиСтуп инфоРмацији од јавног значаја, 
можете Се обРатити повереНику за иНформације од јавНог зНачаја.

УСТАВНИ СУД

уС тавни С уд штити уС тавноС т, законитоС т и људСк а и мањинСк а пРава и С лободе. 
пРе д уС тавним С удом покРе ћу Се поС т упци за оцену уС тавноС ти и законитоС ти.

уС тавни С уд чини 15 С удија, који Се биРа ју и именују на пеРиод од деве т година.

ко може да покРене поС т упак пРед уС тавним Судом

поСтупке пРед уСтавним Судом могу да покРену дРжавни оРгани, оРгани теРитоРијалне 
аутономије или локалне СамоупРаве, најмање 25 наРодних поСланика, као и Сам уСтавни Суд. 

Свако пРавно или физичко лице има пРаво на иницијативу за покРетање поСтупка за 
оцену уСтавноСти и законитоСти, што не значи да ће и поСтупак пРед уСтавним Судом бити 
обавезно и покРенут од СтРане овлашћеног пРедлагача. 

одлуке уСтавног Суда Су коначне, извРшне и општеобавезујуће.

шта је уС тавна жа лба

у поСтупку пРед уСтавним Судом може Се коРиСтити и једно Специфично пРавно 
СРедСтво – уставНа жалба, која Се изјављује пРотив аката или Радњи дРжавних оРгана или 
оРганизација којима Су повеРена јавна овлашћења, а којима Се повРеђују или уСкРаћују 
људСка или мањинСка пРава и Слободе зајамчене уСтавом, под уСловом да Су иСцРпљена 
или ниСу пРедвиђена дРуга пРавна СРедСтва за њихову заштиту.

Уставни суд, између 
осталог, одлучује да ли 

су закони и други општи 
акти у сагласности са 

Уставом, прихваћеним 
правилима међународног 

права и међународним 
уговорима, да ли су 

статути и општи акти 
аутономне покрајине 
и јединица локалне 
самоуправе, као и 

општи акти политичких 
странака, синдиката 
и удружења грађана 

у сагласности са 
Уставом и законом.
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заштитник гРађана

заштитник гРађана је незавиСан дРжавни оРган који штити пРава гРађана и, између 
оСталог, контРолише Рад оРгана дРжавне упРаве. заштитник гРађана Се СтаРа о заштити и 
унапРеђењу људСких и мањинСких Слобода и пРава. биРа га наРодна Скупштина на пеРиод 
од пет година.

оСим заштитника гРађана који делује на центРалном нивоу влаСти, и јединице локалне 
СамоупРаве имају пРаво (али не и обавезу) да именују гРађанСког бРаниоца који ће штитити 
пРава гРађана пРед локалном упРавом. по важећим пРопиСима на Републичком нивоу 
уСтановљен је заштитник гРађана (www.ombudsman.rs), на нивоу ап војводине – омбудСман 
(www.ombudsmanapv.org), а неке јединице локалне СамоупРаве Су уСтановиле Свог гРађанСког 
бРаниоца. заштитник гРађана, омбудСман или гРађанСки бРанилац Су иСтовРСни оРгани али 
Су РегулиСани и уСтановљени Различитим пРопиСима.

како поС т упа заштитник гРађана

пРитужба Се може поднети пиСмено или уСмено, и то најкаСније у Року од једне године 
од тРенутка када Се деСила повРеда пРава гРађана. подношење пРитужбе и цео поСтупак 
Су  беСплатни. када заштитник гРађана утвРди да Су поСтојали недоСтаци у Раду 
оРгана упРаве, упућује пРепоРуку оРгану о томе како би уочени недоСтатак тРебало 
отклонити. оРган упРаве је дужан да најкаСније у Року од 60 дана од дана добијања 
пРепоРуке обавеСти заштитника гРађана о томе да ли је поСтупио по пРепоРуци и 
отклонио недоСтатак. иСто тако, уколико оРган упРаве није поСтупио по пРепоРуци, 
неопходно је да заштитника гРађана обавеСти о Разлозима због којих није то учинио.

заштитник гРађана може и да пРепоРучи РазРешење функционеРа који је одговоРан за 
повРеду пРава гРађана или да инициРа покРетање диСциплинСког поСтупка пРотив запоСленог 
у оРгану упРаве који је непоСРедно одговоРан за учињену повРеду. уколико утвРди да у Радњама 
функционеРа или запоСленог у оРгану упРаве има елемената кРивичног или дРугог кажњивог 
дела, заштитник може да поднеСе кРивичну или пРекРшајну пРијаву пРотив одговоРних лица. 
о покРетању и завРшетку поСтупка заштитник обавештава подноСиоца пРитужбе.

заштитник гРађана може и по СопСтвеној иницијативи да вРши пРовеРу поштовања пРава 
гРађана. заштитник такође даје и пРепоРуке, Савете и мишљења оРганима упРаве како да 
унапРеде Свој Рад у облаСти заштите људСких пРава и Слобода.

ко може да се обратити 
заштитНику грађаНа

Свако може да поднесе 
притужбу Заштитнику 

грађана уколико сматра 
да су му повређена 

права, и то онда када 
искористи сва друга 
правна средства која 
су му на располагању.

КО НАС ШТИТИ ОД ЛОШЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Ра д дРж авне упРаве контРолише Се пу тем контРолних мех анизама.

инСпекцијСки надзоР пРеко упРавне инСпекције

упРавна инСпекција вРши надзоР над пРименом закона и дРугих пРопиСа о дРжавној 
упРави и канцелаРијСком поСловању, као и пРопиСа о упРавном поСтупку који Се одноСе на 
ефикаСноСт и ажуРноСт у Решавању упРавних СтваРи, СтРучну СпРему запоСлених који вРше 
Радње у упРавном поСтупку, на објављивање имена Радника који Су овлашћени за Решавање 
у упРавним СтваРима и за пРедузимање Радњи у поСтупку 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, могу Се 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 надлежном 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.

шта је управНи 
поступак

То је поступак који 
примењују органи 

државне управе када 
решавају о правима, 

обавезама или правним 
интересима странке.

шта је управНи спор

Под одређеним условима 
утврђеним законом, 
против решења које 

донесе орган државне 
управе у управном 

поступку, можете поднети 
тужбу тј. тужити државу 

у судском поступку 
који се назива управни 

спор. У овој врсти спора, 
судови одлучују да 

ли су поступци и акти 
органа државне управе 
законити и на тај начин 
врше својеврсни надзор 

над радом органа 
државне управе.
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ко је фуНкциоНер

Функционер је свако 
изабрано, постављено 
или именовано лице 
у органе Републике 
Србије, аутономне 

покрајине, јединице 
локалне самоуправе и 

органе јавних предузећа, 
установа и других 

организација чији је 
оснивач Република 
Србија, аутономна 

покрајина, јединица 
локалне самоуправе и 
друго лице које бира 
Народна скупштина.

законом је забРањено да функционеР обавља дРугу јавну функцију или дРуги поСао или 
делатноСт, оСим у изузетним Случајевима уколико је то у Складу Са одговаРајућим пРопиСима 
или уз одобРење агенције.

агенција по Службеној дужноСти покРеће и води поСтупак у којем Се одлучује да ли 
поСтоји повРеда закона и изРиче меРе у Складу Са њим. меРе које Се изРичу функционеРу 
због повРеде закона могу бити: меРа упозоРења и меРа јавног објављивања пРепоРуке за 
РазРешење.

када утвРди да је функционеР пРекРшио одРедбе закона, агенција обавештава надлежни 
оРган Ради покРетања диСциплинСког, пРекРшајног и кРивичног поСтупка, у Складу Са 
законом. функционеРу који пРекРши одРедбе закона може бити изРечена казна затвоРа од 
шеСт меСеци до пет година или, у завиСноСти од вРСте пРекРшаја, одговаРајућа новчана 
казна.

СПРЕЧАВАњЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА ПРИ ВРШЕњУ ЈАВНИХ ФУНКцИЈА

Сукоб јавног и пРиватног интеРеСа поС тоји уколико функционеР (наРодни поС ланик, 
миниС таР и дР.) пРи вРшењу јавне функције има пРиватни интеРеС који у тиче или може 
у тицати на вРшење његове јавне функције.

СпРечавање С укоба интеРеСа пРи вРшењу јавне функције допРиноСи ве ћој 
тРанСпаРентноС ти Ра да ноСиоца влаС ти и С тваРање уС лова за С у збијање коРупције.

како Се СпРечава Сукоб интеРеСа

функционеР (изабРано, именовано или поСтављено лице) је дужан да републичком одбору 
за решавање о сукобу иНтереса, као СамоСталном и незавиСном оРгану, поднеСе извештај о 
Својој имовини и пРиходима и о имовини бРачног дРуга и Свих кРвних СРодника у пРвој линији, 
пРема Стању на дан избоРа, одноСно именовања. обавеза подношења годишњих извештаја 
поСтоји док тРаје јавна функција, и то до 31. јануаРа текуће године за пРетходну годину.

функционеР не Сме пРимити поклон у оквиРу Своје функције, изузев ако је у питању 
пРотоколаРни или пРигодни поклон чија вРедноСт не пРелази половину изноСа пРоСечне 
меСечне заРаде у Републици СРбији. функционеР такође не може пРимати поклоне у новцу 
или хаРтијама од вРедноСти.

од 1. јануаРа 2010. године почиње Са Радом агеНција за борбу против корупције, као 
СамоСталан и незавиСан дРжавни оРган који за Свој Рад одговаРа наРодној Скупштини. 
агенција, ће, између оСталог, да: 

надзиРе СпРовођење националне СтРатегије за боРбу пРотив коРупције, акционог плана 
за СпРовођење ове СтРатегије и СектоРСких акционих планова;
покРеће поСтупке и изРиче меРе пРотив повРеде закона о агенцији за боРбу пРотив коРупције

Решава о Сукобу интеРеСа;
даје иницијативу за измену и доношење пРопиСа из облаСти боРбе пРотив коРупције;
пРати и обавља поСлове који Се одноСе на оРганизовање кооРдинације Рада дРжавних 
оРгана у боРби пРотив коРупције;
води РегиСтаР функционеРа, РегиСтаР имовине и пРихода функционеРа, као и оСтале 
поСебне евиденције у Складу Са законом;
СаРађује Са дРугим дРжавним оРганима у пРипРеми пРопиСа у облаСти боРбе пРотив коРупције;
поСтупа по пРедСтавкама пРавних и физичких лица и дР.
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послови у НадлежНости 
општиНе с у На пример:

доношење развојних, 
просторних и других 
планова и програма, 
буџета, управљање 

општинском имовином, 
пружање услуга попут 
обезбеђења обављања 

комуналних делатности, 
услуга у области 

културе, образовања, 
спорта, здравства, 
социјалне заштите, 

туризма, угоститељства 
и сл. Поред сопствених, 

општине врше и 
послове из надлежности 

Републике Србије, 
када им се ти послови 

повере законом.

ТЕРИТОРИЈАЛНО УРЕЂЕњЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

на дРж авној теРитоРији пРоС тиРе Се С увеРена влаС т дРж аве. теРитоРија Републике 
СРбије је је динС твена и не де љива. 

теРитоРијано уРе ђење РС почива на наче лима покРа јинСке ау тономије и лок а лне 
СамоупРаве и у  њој поС тоје:

аутоНомНе покрајиНе;
једиНице локалНе самоуправе (општине, гРадови и гРад беогРад).

шта Су ау тономне покРа јине

то Су аутономне теРитоРијалне заједнице у којима гРађани оСтваРују пРаво на 
покРајинСку аутономију. ап СамоСтално уРеђују Сва питања од покРајинСког значаја 
(пољопРивРеда, шумаРСтво, лов, Риболов, заштита животне СРедине, индуСтРија, СаобРаћај, 
јавно инфоРмиСање, пРоСвета, СпоРт, култуРа, здРавСтво итд). имају СопСтвене извоРе 
пРихода и буџет. највиши оРган ап је Скупштина ап коју биРају гРађани ап. 

Република СРбија има ап војводину и ап коСово и метохију.

шта Су општине

општине Су оСновне теРитоРијалне јединице у којима Се оСтваРује локална СамоупРава. 
општине моРају имати најмање 10.000 Становника, а њену теРитоРију чини подРучје једног 
или више наСељених меСта, одноСно катаСтаРСких општина које улазе у њен СаСтав.

у СРбији има 150 општина.

шта Су гРадови

то Су теРитоРија лне јединице у твРђене законом које пРедСтављају економСке, 
админиСтРативне, геогРафСке и к улт уРне центРе шиРег подРучја који имају више од 
100.000 Становника. теРитоРија гРада може  бити подељена на гРадСке општине.

СРбија има укупно 23 гРада.
гРад беогРад, као главни гРад Републике СРбије, јеСте поСебна теРитоРијална јединица 

која је утвРђена уСтавом и законом.
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КОНТРОЛА ТРОШЕњА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

дРж авни СиС тем изгРађен је и функционише на оСнову новца поРеСких обвезник а 
који има ју пРаво да зна ју к ако и на шта Се тРоши њихов новац. Стога дРж авна упРава 
моРа оС тваРивати планиРане Резултате и доС тизати поС тављене циљеве на тРошковно 
ефик аСан начин.  

контРола тРошења буџетСких СРедСтава Се вРши на Следеће начине:
иНтерНом фиНаНсијском коНтролом, која обухвата: 
- финанСијСко упРављање и контРолу у оквиРу диРектних и индиРектних буџетСких 

коРиСника, 
- интеРну Ревизију у оквиРу диРектних буџетСких коРиСника, и 
- хаРмонизацију у миниСтаРСтву финанСија пРеко центРалне јединице за хаРмонизацију 

која, између оСталог,  пРопиСује методологију финанСијСког упРављања и контРоле 
и интеРне Ревизије и вРши обуке из тих облаСти. 

буџетском иНспекцијом у оквиРу миниСтаРСтва финанСија;
екстерНом ревизијом коју СпРоводи дРжавна РевизоРСка инСтитуција.

државНа ревизорска иНституција је највиши дРжавни оРган Ревизије јавних СРедСтава у 
Републици СРбији. такође, инСтитуција је СамоСталан и незавиСан дРжавни оРган.

инСтитуција је најважнији оРган за контРолу тРошења новца из Републичког буџета, 
дРжавних фондова, буџета локалних СамоупРава и јавних пРедузећа. 

такође, један од Сегмената контРоле је и поСтупак јавних набавки који дРжавна РевизоРСка 
инСтитуција може да контРолише кРоз Све тРи фазе његовог СпРовођења (планиРање, избоР 
најповољније понуде, Реализација уговоРа).

у обављању поСлова екСтеРне Ревизије, дРжавна РевизоРСка инСтитуција има на 
РаСполагању инСтРументе којима оСим указивања на непРавилноСти, може да пРедузима меРе 
пРотив одговоРних лица, а у Случају тежег кРшења обавеза обавештава наРодну Скупштину и 
владу и упућује позив за РазРешење одговоРног лица и обавештава јавноСт о томе. дРжавна 
РевизоРСка инСтитуција има овлашћења да подноСи и кРивичне пРијаве.

за обављање поСлова из Своје надлежноСти инСтитуција је одговоРна наРодној 
Скупштини Републике СРбије.

Ñ

Ñ

Ñ



q
НародНа скупштиНа 

отвара своја врата 
свим грађаНима који 

желе ближе да се 
упозНају са радом 

Највишег закоНодавНог 
тела у земљи.

Уколико желите да 
посетите Народну 

скупштину, 
поразговарате са 

народним посланицима и 
прошетате скупштинским 
задњем, можете позвати 

Информативну службу 
Народне скуштине на 

телефон: 011/3611476 и 
пријавити се за посету.

Зграда Народне 
скупштине налази се у 

Улици краља Милана 14 и 
отворена је за посетиоце 

сваке последње 
суботе у месецу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЈЕ ДЕМОКРАТСКА ДРЖАВА

Републик а СРија је демокРатСк а дРж ава заСнована на вла давини пРава, Соција лној 
пРавди, наче лима гРађанСке демокРатије, људСким и мањинСким пРавима и С лободама, 
к ао и пРипа дноС ти евРопСким пРинципима и вРе дноС тима.

ко је ноСилац СувеРеноС ти у СРбији

гРађани  Републике СРбије Су ноСиоци влаСти у СРбији. то значи да Се влаСт не може 
уСпоСтавити мимо Слободно изабРане воље гРађана.

како то гРађани од лучују

гРађани Своју вољу оСтваРују на уСтавом утвРђене начине, и то:
путем РефеРендума, када Се гРађани непоСРедно изјашњавају о пРавном акту или 
одлуци коју Су пРедложили и фоРмулиСали дРжавни оРгани; 
наРодном иницијативом, када одРеђени бРој гРађана пиСменим путем тРажи од 
надлежног дРжавног оРгана да донеСе или измени неки пРавни акт или одлуку; 
пРеко Својих Слободно изабРаних пРедСтавника у пРедСтавничким телима 
(Скупштинама).

зашто је ва жно учеС твовати и биРати

Сви ови механизми омогућавају гРађанима да диРектно учеСтвују у пРоцеСу СтваРања, 
уСвајања и пРимењивања одлука у вашој заједници. такође, омогућавају активно учешће у 
јавном животу и у пеРиоду између избоРа. 

избоРно пРаво - пРаво да биРа и буде биРан има Сваки пунолетан, поСловно СпоСобан 
дРжављанин Републике СРбије.

давањем глаСа једном кандидату и/или политичкој СтРанци, гРађани Се иСтовРемено 
одлучују и за пРогРам који тај кандидат и/или СтРанка желе да СпРоведу у дРжави. изабРани 
тако добија дозволу (мандат) и могућноСт да влада дРжавом у вРеменСком пеРиоду на који 
Су га гРађани изабРали. 

важан показатељ да у СРбији живимо у демокРатСком уРеђењу огледа Се у општим избоРима 
који Се Редовно одРжавају Сваке четвРте године. на општим избоРима, гРађани Са пРавом 
глаСа имају пРилику да одлуче о томе ко ће их пРедСтављати у наРодној Скупштини. 

Ñ
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ПРЕДгОВОР

уРе ђење влаС ти у Републици СРбији има ве лики у тица ј на Свакодневни живот Свих 
гРађана, Развој демокРатије, а ли и на економСки Развој и Развој  дРуштва у це лини. 
на дамо Се да ће Се гРађани ак тивније ук ључивати у демокРатСке пРоцеСе ако буду боље 
Разуме ли С тРук т уРу, СвРх у и функцију Свих де лова дРж авног СиС тема.

овом бРошуРом же лимо да пРомовишемо политичк у к улт уРу која афиРмише 
гРађанСко учешће, да подигнемо ниво инфоРмиСаноС ти, знања и СвеС ти гРађана о 
њиховим пРавима и С лободама у СиС тему влаС ти.

ве ће интеРеСовање гРађана за јавни живот С тваРа уС лове да Се обогати пРакСа 
непоСРе дног учеС твовања и да Се да С тимуланС да љем Развоју пРавног и политичког 
оквиРа Републике СРбије у оквиРу поРодице евРопСких дРж ава. 

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 и 
у з финанСијСк у  подРшк у шве дСке агенције за ме ђунаРодну Развојну СаРа дњу (Sida) и 
оде љења за ме ђунаРодни Развој вла де ве лике бРитаније (dfid).
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НародНа скупштиНа 

отвара своја врата 
свим грађаНима који 

желе ближе да се 
упозНају са радом 

Највишег закоНодавНог 
тела у земљи.

Уколико желите да 
посетите Народну 

скупштину, 
поразговарате са 

народним посланицима и 
прошетате скупштинским 
задњем, можете позвати 

Информативну службу 
Народне скуштине на 

телефон: 011/3611476 и 
пријавити се за посету.

Зграда Народне 
скупштине налази се у 

Улици краља Милана 14 и 
отворена је за посетиоце 

сваке последње 
суботе у месецу.


