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Подршк а бољем ра зумевању Процес а реформе 
држ авне уПраве од с тране јавнос ти

Кроз различите информативне и едуКативне аКтивности, 
државни службеници, представници медија и грађани 
упознавани су са значајем и циљевима спровођења 
реформе државне управе у процесу интеграције републиКе 
србије у европсКу унију:

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 од значаја за 
спровођење реформе 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 еу, борба 
против корупције у државној управи – законодавство и пракса у земљама 
чланицама европске уније;
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), упознајте се са 
својим правима II (основно образовање, животни стандард и запослење, 
здравствена заштита, социјална заштита);
покренута је иницијатива за унапређење комуникације између 
представника медија и државне управе, у оквиру које је организовано 
7 радионица у којима је учествовало 67 новинара из медија са 
националном, регионалном и локалном покривеношћу; 
за потребе дефинисања будућиХ активности у области информисања 
државниХ службеника, спроведено је истраживање нивоа упознатости и 
ставова државниХ службеника о реформи државне управе;
опште информације из надлежности министарства за државну управу 
и локалну самоуправу доступне су грађанима 24 часа позивом на број 
011/3607701.
развијен је документациони информациони систем министарства за 
државну управу и локалну самоуправу по моделу кофинансирања.
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Реформа државне управе подразумева промене у 

организацији и функционисању државног апарата, 

али и промену односа према држави, како оних који 

чине институције државе тако и грађана у чијем 

интересу те институције треба да делују.

према стратегији реформе државне управе у републици 
србији, основни циљеви реформе државне управе су:

изградња демократске државе засноване на владавини права, одговорности, 
јавности, економичности и ефикасности;
изградња државне управе усмерене ка грађанима, која је способна да грађанима 
и приватном сектору пружи висок квалитет услуга уз разумне трошкове.

остваривање ових циљева се позитивно одражава на 
реформу у другим областима, а самим тим и на еКономсКу 
стабилност и животни стандард.

Процес евроПске интеграције и реформа државне уПраве

реформа државне управе је од Кључног  значаја за успех 
процеса интеграције у еу будући да је државна управа главни 
носилац реформи Које је у том процесу неопходно спровести. 
сходно томе, реформа државне управе у републици србији 
заснива се на општеприхваћеним европсКим принципима 
у овој области – поузданост и предвидљивост (правна 
сигурност), отвореност и транспарентност, одговорност, 
ефиКасност и ефеКтивност.

реформа државне управе је веома сложен процес, нарочито 
аКо се има у виду чињеница да и доК се реформише, државна 
управа мора да спроводи реформе у другим областима и да 
грађанима пружа одговарајући ниво услуга. овај процес се 
не спроводи једноКратним мерама, већ представља трајну 
аКтивност државе, о чему сведочи и чињеница да се управе 
држава чланица еу Континуирано реформишу.
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инс тит уциона лни оквир за сПровођење реформе 
држ авне уПраве

управљање реформом државне управе на стратешКом нивоу 
поверено је савету за реформу државне уПраве владе 
реПублике србије, доК је за управљање реформом државне 
управе на оперативном нивоу 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 реформе.

П Р О Ј Е К АТ  „ П ОД Р Ш К А  С Т РАТ Е Г И Ј И  Р Е Ф О РМ Е 
Д Р Ж А В Н Е  У П РА В Е  У  Р Е П У Б Л И Ц И  С Р Б И Ј И  – 
Д РУ ГА  ФА З А “

пројеКат 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.

Подршк а усПешном сПровођењу стратегије 
реформе држ авне уПраве

у сарадњи са  свим министарствима, посебним 
организацијама, стручним службама владе и независним 
државним органима:

припремљен је преглед реализације стратегије реформе државне управе у 
републици србији и акционог плана за спровођење реформе државне управе 
за период 2004. до 2008. године;
одржавањем међународне конференције „савремена управа за европску србију 
– реформа државне управе 2009–2012“ у децембру 2008. године, започет 
је широки консултативни процес о правцима даље реформе државне управе у 
републици србији; 
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;
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успостављени су меХанизми за координацију и праћење спровођења 
реформе државне управе кроз образовање пројектне групе за израду 
акционог плана за спровођење реформе државне управе у републици 
србији за период од 2009. до 2012. године, посебне радне групе за 
развој е-управе, као и именовањем контакт особа за реформу државне 
управе  у свим органима носиоцима послова управе;
подржан је 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.

Подршк а унаПређењу ефик аснос ти ра д а органа 
држ авне уПраве

у вези са пружањем подршКе унапређењу ефиКасности 
рада органа државне управе остварено је:

припремљене су иницијалне анализе: преглед искустава републике 
србије и другиХ држава у области спровођења функционалне анализе, 
анализа изабраниХ иницијатива и њиХовог утицаја на организационе 
структуре у органима државне управе и преглед  модела за спровођење 
функционалне анализе у органима државне управе;
пружен је допринос унапређењу рада два министарства из пилот групе 
министарству за државну управу и локалну самоуправу  и министарству 
спољниХ послова кроз припрему одговарајућиХ препорука, а на основу 
спроведениХ функционалниХ анализа;
на основу искустава стечениХ у спровођењу функционалниХ анализа из 
пилот гупе, 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 треба 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: методологија за спровођење функционалне анализе. 
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