
                                 ПРЕДЛОГ 

 

  

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), на предлог Министарства 

државне управе и локалне самоуправе 

 

Влада доноси 

 

ОДЛУКУ 

о изменама Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији 

 

 

1. У Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник РС“, 

бр. 9/14 , 42/14 – исправка) у Поглављу IV. Управљање реформом јавне управе,  

Став 2. мења се и гласи: 

 

„Координација спровођења Стратегије РЈУ одвијаће се на три нивоа:“ 

 

Став 3. мења се и гласи: 

 

„Први и други су нивои стручне координације, а трећи ниво је ниво политичке координације 

процеса реформе јавне управе.“ 

 

Став 4. мења се и гласи: 

 

„Први ниво: Министарство надлежно за послове државне управе наставиће да обавља 

оперативне послове и координацију процеса реформе јавне управе. У циљу успешне 

реализације ових задатака и осигурања одрживости овог процеса, неопходно је успоставити 

одговарајуће капацитете, превасходно јачањем капацитета унутрашње организационе 

јединице (сектора) министарства у чијем делокругу су послови државне управе који се 



односе на систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних 

организација, јавних агенција и јавних служби, јачањем организационе јединице у чијем 

делокругу се обављају послови координације активности у спровођењу Стратегије РЈУ. 

Такође у органима државне управе неопходно је обезбедити особу задужену за праћење, 

извештавање и евалуацију спровођења Стратегије РЈУ.“ 

Став 6. мења се и гласи: 

 

„Специфични задаци Међуминистарске пројектне групе су: учествовање у креирању 

стратегија и акционих планова у процесу реформе јавне управе; укључивање свих пројеката 

и нормативних активности у Стратегију РЈУ (у оквиру редовних ревизија ове стратегије, 

односно у процедуру израде нове Стратегије РЈУ); препоручивање укључивања одређених 

активности у Годишњи план рада Владе (у сарадњи са министарством надлежним за 

послове државне управе); усклађивање других националних стратешких докумената са 

Стратегијом РЈУ (у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе); разматрање полазних 

основа и нацрта прописа којима се оснивају органи и организације и друга тела у систему 

јавне управе (пре достављања органима државне управе на мишљење), утврђују 

надлежности у обављању послова јавне управе, дефинише статус запослених, као и 

међусобни односи и координација органа и организација јавне управе; усвајање извештаја 

о спровођењу и евалуацији резултата постигнутих Стратегијом РЈУ (односно одговарајућим 

акционим планом на основу налаза организационе јединице министарства надлежног за 

послове државне управе); предлагање Савету за реформу јавне управе за расправу и 

усвајање одлука о којима се не постигне консензус у оквиру рада Међуминистарске 

пројектне групе; учествовање у евалуацији резултата спровођења Стратегије РЈУ (сваки 

члан из делокруга рада свог органа).“ 

 

Став 7. мења се и гласи: 

 

Међуминистарску пројектну групу чине чланови секретари министарства и помоћници 

министара чији је делокруг повезан са активностима реформе јавне управе. 

Међуминистарска радна група састаје се редовно у складу са Пословником 

међуминистарске пројектне групе. 

Ставови 8, 9, 10. и 11, бришу се: 

 

„Трећи ниво представља Колегијум државних секретара, као први ниво политичке 

координације процеса реформе јавне управе. 

Колегијум расправља о питањима која су значајна за реформу јавне управе. Ово се односи 

нарочито на питања о којима се не постигне консензус на стручном нивоу. Редовна заседања 



овог тела односе се првенствено на праћење извештаја о евалуацији успешности 

спровођења Стратегије РЈУ односно Акционог плана. Колегијум државних секретара 

предлаже питања за разматрање на заседањима Савета за реформу јавне управе. 

Колегијум државних секретара чине државни секретари свих министарства, заменик 

генералног секретара Владе; заменик директора Канцеларија за европске интеграције, 

заменик директора Секретаријата за законодавство. 

Колегијум се састаје редовно једном у три месеца, односно чешће по потреби (на предлог 

министарства надлежног за послове државне управе, односно на предлог Међуминистарске 

пројектне групе). Колегијумом председава државни секретар министарства надлежног за 

послове државне управе. Заменик председавајућег је државни секретар министарства 

надлежног за послове финансија (алт. заменик генералног секретара Владе.)“ 

Став 12. мења се и гласи: 

„Трећи ниво: Савет за реформу јавне управе образован је Одлуком о образовању Света за 

реформу јавне управе, као централно стратешко тело Владе за реформу јавне управе, са 

задатком да утврђује предлоге стратешког развоја јавне управе у Републици Србији, 

иницира и предлаже Влади предузимање мера и активности које се односе на реформу јавне 

управе, разматра и усваја извештаје о постигнутим циљевима у области реформе јавне 

управе, промовише и прати спровођење Стратегије реформе јавне управе, нарочито са 

становишта укључивања принципа и циљева реформе јавне управе у секторске стратегије 

развоја и планске мере и разматра и даје претходно мишљење Влади о стратегијама развоја, 

нацртима закона и другим актима који се односе на организацију и рад Владе, органа 

државне управе, а нарочито оне којима се предлаже оснивање нових државних органа, 

организација, служби или тела Владе. У претходном периоду Савет је разматрао питања у 

складу са својим задацима, а очекује се да ће у периоду од доношења Стратегије реформе 

јавне управе преузети стратешку улогу координације и усмеравања реформских процеса у 

јавној управи.“ 

Став 1. у тексту под насловом „Праћење и вредновање“ у Поглављу IV. Управљање 

реформом јавне управе, мења се и гласи: 

 

 „Праћење и вредновање реализовања планираних реформских активности је неопходно за 

перманентно прилагођавање процеса, односно омогућавања благовременог реаговања и 

увођења корективних мера у случају утврђених кашњења или одступања. Систем праћења 

овог процеса заснива се на редовној обради прикупљених података из редовних и ванредних 

извештаја. Досадашњи систем није у довољној мери био системски постављен, већ се 

углавном заснивао на ad hoc и неусаглашеном извештавању и праћењу. Стога је неопходно, 

извршити успостављање потпуног и ефикасног система праћења и вредновања резултата 

спроведених активности. То подразумева, пре свега увођење обавезних извештаја свих 

носилаца активности, који се достављају надлежном министарству. Након обраде у 

надлежном министарству, они се разматрају на Међуминистарској пројектној групи. 



Најмање једном годишње се обавезно о томе расправља и на Савету за реформу јавне 

управе. У случају да се одређена питања тичу свих органа државне управе, по потреби ће 

се организовати и тематске седнице Владе на којима се расправља и закључује о одређеним 

питањима од ширег значаја (а одређена питања се могу укључити и на редовне седнице 

Владе).“ 

 

2. Уз Стратегију реформе јавне управе усваја се Акциони план за спровођење 

Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2018-2020. година са 

прилозима, који чине њен саставни део. 

 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

 

Број: 

У Београду, 

ВЛАДА 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                       Ана Брнабић 


