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УВОД 

Основне информације  

Пројекат „Реструктурирање и оптимизација у јавној управи Републике Србије 

2015-2018“ (даље: пројекат) финансира се из ЕУ ИПА 20141 и имплементира се уз 

подршку Светске банке.  

У првој фази пројекта Светска банка је, у сарадњи са релевантним 

заинтересованим странама у Србији припремила следеће функционалне анализе:  

1) Хоризонтална функционална анализа „Државне управе плус“ (94 

организациона облика на републичком нивоу);  

2) Функционалне анализе у секторима пружања јавних услуга: здравље, 

просвета, социјална заштита, запошљавање и обавезно социјално 

осигурање;  

3) Вертикална функционална анализа Министарства финансија, и   

4) Вертикална функционална анализа Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине. 

Функционалне анализе су понудиле препоруке за промене у јавној управи 

Србије, на основу којих је било потребно дефинисати мере за оптимизацију одређеног 

подсистема јавне управе, а онда да се обезбеди и њихово спровођење.  С тим разлогом 

у оквиру пројекта је образована „Група за подршку управљању променама“ (даље: 

ГПУП) која окупља стручњаке за функције које су од значаја за управљање променама: 

(1) комуникације, (2) организациони развој, (3) регулаторна реформа, (4) развој људских 

ресурса и (5) финансијска аналитика. ГПУП делује под непосредном координацијом 

Министарства државне управе и локалне самоуправе (даље: МДУЛС), али стоји на 

располагању и пружа сву неопходну помоћ свим осталим организационим облицима у 

ресорима обухваћеним пројектом. 

Свако од надлежних министарстава из ресора обухваћених пројектом је у 

сарадњи са ГПУП и другим заинтересованим странама припремило своје акционе 

планове за оптимизацију, од којих је већи број постао саставни део Акционог плана за 

спровођење Програма Владе (даље: АП СПВ)2 и део новог Акционог плана за 

                                                             
1 “EU IPA 2014 Trust Fund” 
2 Влада Републике Србије је АП СПВ прихватила у октобру 2017. године. 
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спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији 2018-2020 (даље: АП 

за Стратегију реформе)3. 

Акциони планови за оптимизацију имају свој наративни део и табеларни део са 

прегледом мера за оптимизацију, које су распоређене по одговарајућим областима 

рада, тако да је за сваку меру је дефинисана сврха, очекивани резултат, показатељи 

успеха (индикатори) за 2017, 2018. и/или 2019. годину, одговорна институција и 

партнери са којима сарађује. Свака мера је усклађена и повезана са стратешким 

документом у конкретном ресору.  

Спровођење појединачних мера из акционих планова за оптимизацију и остваривање 

очекиваних резултата захтева прихватање и примену концепта управљања променама.  

Документ  
Документ „Стратешки оквир за управљања променама“ је један од основних резултата 

пројекта, с обзиром да је један од очекиваних дугорочних ефеката овог пројекта да 

подржи успостављање концепта управљања променама у спровођењу реформе јавне 

управе у Србији. С обзиром на процене из функционалних анализа СБ, Србији недостаје 

стратешки оквир за управљање променама, који би био основа за увођење таквог 

концепта. У формално-правном погледу овај документ није општи акт, већ представља 

едукативни и практични водич за све зантересоване стране у спровођењу реформе 

јавне управе. Отуда је сврха овог документа вишеструка:  

1) да понуди теоретску основу свима који желе да сазнају више о концепту 

управљања променама; 

2) да послужи као приручник за организовано управљање променама свим 

практичарима који ће радити на спровођењу промена и остваривању стратешких 

циљева у организационим облицима у јавном сектору у Србији; 

3) да представи практичне примере организованог управљања променама који су 

развијени и/или предложени у Србији, као могуће моделе за будуће реформске 

активности; 

4) да предложи Тренинг програм за јачање кадровских капацитета за увођење 

концепта управљања променама у јавном сектору у Србији. 

Саставни део овог документа је и Стратешки оквир за комуникационе активности за 

управљање променама, са предлогом Акционог плана комуникационих активности. 

                                                             
3 Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији 2018-2020 
(„Службени гласник РС, број: 54/2018) 
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Општи контекст   

Промена је константан фактор, али се не дешава изоловано. Спољни фактори и тренутне 

друштвене околности у оквиру којих се промена дешава утичу на многе аспекте саме 

промене, баш као што и промена има утицај на њих. Прелиминарна истраживања и рад 

на којима се заснива овај документ показао је да се овај међусобно зависни фактор 

често занемарује. 

Важно је препознати да управљање променама - као концепт и скуп вештина - није 

широко искоришћено у реформским напорима у Србији4. То не значи да нема покушаја 

да се управља променама, већ да још увек није успостављен механизам који би повезао 

координацију и комуникацију на хоризонталној и  вертикалној равни између различитих 

целина и чинилаца јавног сектора, као и да није у довољној мери искоришћен значај 

лидерства и правовременог комуницирања у спровођењу промене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Видети функционалне анализе СБ (2017) 
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УВОД У УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА 

Управљање променама односи се на било који приступ у транзицији појединаца, тимова 

и организација користећи методе намењене за поновно усмеравање коришћења 

ресурса, пословног процеса, расподеле буџета или других начина рада који значајно 

преобликују тим или организацију. Оно осигурава да се резултати остваре без 

потешкоћа и успешно како би се оствариле трајне користи у целој организацији, као и 

изван ње. Начелно, свака промена подразумева деловање у погледу: (1) организације, 

(2) људи и (3) процеса, СЛИКА 1.  

 

 
 

Ово практично значи да је за концепт управљања промена потребно да промислимо о 

одговорима на следећа питања: 

(1) Шта треба да се ради? 
(2) Ко то треба да уради? и 
(3) Како то треба да се уради? 

Значај организације и процеса је несумњив, али је утисак  да је у условима који постоје 

у Србији врло важно да се при управљању променама усредсредимо на кадрове, јер су 

промене по правилу највидљивије на њима. Запостављање кадровских питања током 

промене у крајњој линији ће значити да ће иницијатива за променом пропасти, јер људи 

Организација

ЉудиПроцеси
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неће хтети да напусте дотадашњи начин рада или пословне навике и да усвоје нове. При 

томе већ на самом почетку процеса управљања променама потребно је разумети да:  

 Не постоје лака решења; 

 Процесе треба прилагођавати променама које се спроводе, а не обрнуто; 

 Промене захтевају тимски рад и руковођење (лидерство);  

 Промену не можемо спроводити противно организационој култури, чак и када је 

она предмет промене; 

 Треба комуницирати док сви не разумеју сврху и разлоге промене.  

Промена насупрот реформи  

Важно је разликовати промену од реформе пошто немају исто значење у пракси. 

Реформе су само један начин да се изазову промене, други  начини могу укључити нове 

технологије или друштвене промене, као што су економска дешавања, имиграција или 

миграција итд. Реформа је по правилу плански, свесни процес којим руководи Влада и 

који води ка побољшању вршења јавних услуга и бољег задовољавања потреба 

корисника (грађана, привреде, цивилног сектора), а промена је ефекат који произилази 

из процеса реформе. Реформа поставља циљеве до којих се намерава стићи (стратешки 

циљеви), а промена показује како се до тих циљева стиже. Управљање променама у 

овом смислу односи се на начин суочавања са намераваним и чешће оним нежељеним 

последицама реформе. 

Типови промене   

Важно је да они који раде на променама дефинишу која врста промена се очекује, тј. 

која је потребна или пожељна. Често је неопходно остварити неколико врста промена у 

исто време. То ће помоћи руководству да предвиди како ће промена утицати на 

организацију и у складу са тим ће водити комуникацију, организовати рад или 

расподелити ресурсе итд. Основни типови промена5 су: 

 Развој - побољшава или исправља постојеће аспекте организације, често се 

фокусира на побољшање вештине или процеса. Може бити планирана или 

спонтана. Најчешће је постепена, али може бити и нагла. 

 Транзиција - настоји да оствари неко жељено стање које се разликује од 

постојећег. То је постепена, планирана и радикална промена. 
 Трансформација - захтева измену претпоставки на којима је заснована 

организација и њени чланови. По природи је радикална. 

 

                                                             
5 Ackerman, L. (1997) Development, transition or transformation: the question of change in organisations. 
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Приступ промени – циклус промене  

Постоји више различитих модела промене који су развијени прошлих неколико 

деценија, али за сврху овог документа предлаже се најпознатији Котеров модел (1995). 

Оно што је кључно у вези са различитим моделима промене јесте да сви показују да она 

није линеарни процес, већ више континуирани (стални, циклични) процес, СЛИКА 2  

 
 
 
 
 

Циклус промене у осам основних корака   

 

Сви ови кораци су подједнако важни и не би требало да се занемаре, посебно у 
земљама у транзицији, као што је Србија. Посебна пажња је потребна за Корак 2 који се 
односи на успостављање подршке за промене од стране кључних заинтересованих 
страна (доносилаца одлука). Праћење и евалуација (процена остварених циљева; Корак 

Корак 1 

Успоставити потребу за 
променом

Корак 2

Успоставити договор и тим за 
промене

Корак 3

Поставити визију и 
вредности

Корак 4

Комуницирање и 
ангажовање

Корак 5

Оснажити друге

Корак 6

Поставити 
краткорочне циљеве

Корак 7

Пратити и 
процењивати

Корак 8

Консолидација 
организационе 

културе и 
институционализација 
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7) је такође врло значајна и никако се не сме пропуштати, јер сваки процес промене 
мора да буде надзиран и критички анализиран како би адекватно могло да се одговори 
на оно што није било неочекивано.  

Да би се осигурало да сви кораци (фазе) промене теку без застоја, потребно је да се 
успостави оквир за управљање променама. Овај оквир састоји се од рационалних, 
емоционалних и процесних елемената који се могу користити за управљање променама 
и транзицију једне организације. Оквир за управљање променама даје руководиоцима 
структуру која ће их водити кроз процес промене како би постигли жељене резултате. 
На крају,  веома је важно да средњи и виши слој руководилаца прихвати да управљати 
променама није могуће без праћења свих ових корака, а у њиховом случају посебно су 
значајне фазе постављања визије, комуницирања и јачање других (охрабривање, 
делегирање надлежности и сл.), као и да обезбеде синхронизовани процес праћења и 
процене остварених резултата.  

 

Да ли је управљање променама заиста потребно? 

Управљање променама није гаранција за успешно спровођење реформских 

иницијатива, већ начин да се максимално обезбеди њихово остварење. Као што је 

напоменуто, реализација промене ће у највећој мери зависити од посвећености лидера, 

од начина комуницирања између заинтересованих страна, располагања свим 

расположивим ресурсима, а посебно од ангажовања кадрова и њиховог укључивања у 

спровођење промене. Међутим, статистички подаци из преко 1200 глобалних 

организација (PROSCI 2016) указују на позитивна искуства oрганизованог и стратешког 

приступа остварењу промене.  СЛИКА 3 показује ову тврдњу.  
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Однос између управљања променама и остварења планираних резултата 

 
 

Фазе у стратешком приступу управљању променама  

У процесу управљања променама препознају се четири кључне фазе:  

(1) Анализа: препознати потребу за променом, одредити тип промене који је у 

питању, размотрити организациону културу; 

(2) Планирање: одредити одговорности и рокове; 

(3) Извршење: спровести, управљати и прилагодити се промени;   

(4) Процена: извештавање и ревизија резултата.  
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СЛИКА 4 

                                                      О Т П О Р И        

 

 

 

 

Овакав приступ се заснива на следећим претпоставкама: 

1) Да су циљеви и очекивани резултати промене дефинисани на највишем нивоу 
руководства органа/организације и да су усаглашени са визијом и општим 
циљевима органа/организације; 

2) Да је стратешки оквир за управљање променом договорен и усаглашен 
(потврђен, одобрен) од стране највиших руководилаца у органу/организацији;  

Планирање: 

Одговорност 

Рокови 

Анализа: 

Потреба  

Тип промене 

Организациона 

култура 

Спровођење 

Прилагођавање 

промени 

 

Процена резултата 
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3) Да је тим за управљање променом успостављен, да је познат његов задатак, 
надлежности и да су урађене неопходне припреме – размењене информације, 
обављени иницијални консултативни састанци, прикупљена документација и сл. 

4) Да су припремљени планови (на оперативном, извршилачком нивоу) за 
управљање променама са дефинисаним роковима, одговорностима и исходима. 

 

Шта следи после дефинисања стратешког оквира за 

управљање променом? 

Формулисање стратешког оквира за управљање променама (променом) је први и нужни 
корак у имплементацији одређене реформске мере или активности. Тиме се даје 
правац и започиње рад. Након тога следи формирање тима за управљање променама  - 
за спровођење (имплементацију) неке конкретне мере или активности (радна група, 
комисија, тим за реализацију и др.).  

Формирање тима за управљање променама 

Тим за управљање променама треба да окупи све функције које су нам неопходне у 
спровођењу одређене мере или активности (као дела укупне мере). Чланови тима су 
руководиоци или службеници и други запослени у самом органу/организацији који је 
носилац мере, или у партнерском органу са којим се сарађује у имплементацији мере. 
По својој структури тим за управљање променама треба да окупи чланове који су 
директно задужени за одређену функцију која је неопходна приликом спровођења 
мере. Тим може имати и више нивоа: виши (стратешки или ниво доношења одлуке) и 
нижи (оперативни или ниво директног извршења). У сваком случају би требало да окупи 
људе који су у органу/организацији одговорни за следеће функције: 

1) Подршка руководству у утврђивању визије и стратегије развоја; 
2) Извршавање кадровских и послова управљања људским ресурсима; 
3) Финансијско планирање и аналитика, буџетирање и плате; 
4) Координација или извршење послова праћења и извештавања о мерама 

оптимизације на ниову целог органа/организације;  
5) Интерна и екстерна комуникација на ниову органа/организације;  
6) ИПА подршка у вези са оптимизацијом; 
7) Координација тима и одржавање контаката ван тима.  

  
Чланови тима за управљање променама дакле представљају различите функције, 
организационе јединице или ниво одлучивања у органу/организацији. Корисно је да 
они владају комуникационим и вештинама рада у тиму, да имају утицаја на доношење 
одлука у органу/организацији, да су искусни у својим пословима за које су одговорни. 
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Тим не мора да ради на имплементацији мере све време, али је неопходно да се рад у 
оквиру тима за управљање променама разуме као приоритет за орган/организацију.  

Тим за управљање променама на почетку припрема свој оперативни план рада који 
треба да обухвати кључне активности које треба извршити, њихове извршиоце и са ким 
сарађују, извор финансирања и буџет (макар оквирно) и рокове за извршење, као и 
инструменте за валидацију (потврду) да је активност спроведена како је планирано – 
индикатор или показатељ успеха. Посебну пажњу потребно је посветити анализи ризика 
и других чинилаца (спољних и унутрашњих) који могу да помогну или да негативно утичу 
на спровођење промене (тзв. „SWOT“ анализа чинилаца; СЛИКА 5).  

Анализа ризика подразумева процену да ли су испуњени технички предуслови, 
квалитетни подаци, финансијски ресурси, кадровски потенцијали, мотивација и 
спремност да се изврши и/или прихвати промена, какви су ставови према променама, 
организациона култура, комуникација унутар органа/организације и према споља, 
утицај окружења, ниво задовољства корисника услуга и др. На овај начин ће се 
препознати отпори променама и препознати начини да се они превазиђу и да се утврди 
ко би то и како требало да уради.  

СЛИКА 5 

„SWOT” 
чиниоци 

Позитивни Негативни 

Унутрашњи Снаге 

У чему смо добри? 

Чиме можемо бити задовољни? 

Која знања и ресурсе поседујемо? 

Слабости 

У чему нисмо довољно добри? 

Чиме смо незадовољни? 

Који ресурси нам недостају? 

Спољни Могућности 

Шта или ко може да нам помогне? 

Шта нисмо довољно искористили? 

Како можемо да унапредимо знања и 
ресурсе? 

Претње  

Ко или шта може да нас спречи? 

Шта нам се чини као „кључни 
проблем“? 

Која је могућност неуспеха? 

 

Отпор променама  
Препознавање и превазилажење отпора променама је једна од најважнијих 

компоненти концепта управљања променама. Отпор треба да буде благовремено и 

правилно препознат и да се циљано делује на њега да се превазиђе или уважи на начин 

да се прилагоди управљање променама како би се остварио постављени циљ. Најчешће 
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је везан за функцију комуникације.  По правилу је потребно да се сагледају сви чиниоци 

који могу да представљају изворе отпору  промена, те да се сачини План за 

превазилажење отпора променама, који би требало да садржи проактивне мере које 

се унапред, благовремено планирају, припремају и спроводе. 

Да би се препознао отпор промени и разумело како да се он превазиђе или уважи 

корисно је да се размотри следеће:  

 Како се неко осећа у вези са предложеном променом?  

 Какву реакцију можемо да очекујемо поводом тога? 

 Шта ми можемо да урадимо у вези са тим? 

Оно што је важно за руководиоце је да унапред разумеју да отпор промени није по 

правилу негативни феномен. То је нормална реакција на непознато, при чему 

појединац сасвим природно полази од сопствених искустава, већ раније 

доживљеног, што пројектује на нове ситуације и иницијативе, са циљем да смањи 

„лични ризик“ на минимум.  

Руководиоци би требали да разумеју отпоре променама (или могућности да се они 

појаве) и њихове изворе, те да унапред припреме мере које ће помоћи да се они 

превазиђу, односно да промену прилагоде отпорима.  Стратешки приступ управљању 

променама подразумева сагледавање свих могућих извора отпора припреми, 

планирање мера за превазилажење отпора, у оквиру којег комуникација са свим 

субјектима од којих се очекује отпор по правилу има истакнуто место.    

 

Праћење и процена остварених резултата у управљању променама 

Праћењем и евалуацијом остварених резултата утврђујемо у којој мери смо били 

успешни у управљању променом. Ова фаза захтева да располажемо свим потребним 

подацима (који имају потребни интегритет). У овој фази практично почиње и планирање 

новог циклуса управљања променама – пре свега у односу на резултате који нису 

остварени (или нису остварени њихови ефекти), тј. у односу на последице које су 

остварени резултати узроковали (нпр. може се утврдити да промена организационе 

структуре захтева додатну обуку засполених).  

Процес праћења и процене 

Праћење и процена остварених резултата се врши у току целокупног управљања 

променом, али је свакако кључни моменат завршетка активности – остварење промене. 

У процесу праћења и евалуације резултата сагледавамо: 
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 Да ли је и колико је планирани циљ остварен?  

 Која су искуства – шта смо научили?  

 Шта треба или је пожељено да учинимо даље? 

Шта треба да се прати и процењује? 

У фази праћења и процене остварених резултата потребно је да утврдимо да ли је и 

каква је промена остварена и какав је њен учинак. У том погледу корисно је да у овој 

фази размотримо следећа питања: 

 Колико је иницијална потреба за променом остварена?  

 Колико је потреба за променом окончана остварењем планираног резултата? 

Ако у овом погледу постоји размимоилажење, како ће се оно превазићи? 

 У којој мери је иницијатор промене задовољан оствареном променом? Колико 

су запослени и остале заинтересоване стране задовољне?   

 Колико је остварени резултат у сагласности са првобитним планом, у смислу 

квалитета, благовремености и искоришћених ресурса?  

 Каква су стечена искуства и како она могу да се употребе у новом циклусу?  

 Каква је потреба за новим циклусом промене и којим? 

 

Начин праћења и процене 

Активности на праћењу и процени резултата промене подразумевају прикупљање 

података и информација, њихову анализу и сагледавање са различитих аспеката, али 

увек усредсређене на оно што је било планирано да се уради – резултата мере или 

активности. Извори верификације помажу у томе, али поред сагледавања индикатора 

потребно је истражити и ставове заинтересованих страна и њихову процену остварених 

резултата.   

Начини прикупљања и обраде податак могу бити врло различити и зависе од 

особености мере која се спроводи или од околности под којима се промена спроводи. 

Обично подразумевају: 

 консултативне састанке, радионице, презентације, конференције; 

 интервјуе и разговоре са представницима заинтересованих страна; 

 извештаје, истраживања, анализе и др. 
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ОКВИР ЗА СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА У 
ОПТИМИЗАЦИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ – предлог 

У овом одељку ће се понудити предлог за стратешки приступ управљању променама у 
спровођењу мера за оптимизацију јавног сектора у Србији у периоду 2017 – 2019. 
године. То ће обухватити: 
 

1) Анализу заинтерсованих страна 

2) „SWOT“ анализа чинилаца 

3) Анализа ризика и отпора и план за њихово превазилажење 

4) Праћење и евалуација резултата 

Анализа заинтерсованих страна  
 

С обзиром на своју надлежност и сврху МДУЛС би требало да буде водећа институција 

за управљање променама у оптимизацији јавног сектора (агент за управљање 

променама) на хоризонталном нивоу. Поред њега, врло важну улогу треба да имају: 

Кабинет председника Владе, Министарство финансија (МФ), Генерални секретаријат 

Владе (ГСВ), Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП), Канцеларија за 

информационе технологије и електронску управу (Е управа), Министарство за европске 

интеграције (МЕИ), Национална академија за јавну управу (НАПА). У ширем смислу 

заинтересоване стране су сва остала министарства и органи државне управе, као и 

организациони облици из различитих подсистема јавне управе. Поред набројаних, 

значајно место припада и Делегацији ЕУ и Канцеларији Светске банке. СЛИКА 6 даје 

детаљнију анализу заинтерсованих страна: 
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Назив Улога Значај Утицај Напомена – препорука 

 
Координација, 
Извршење 

Примарни Висок Кључна институција: фокусирати пажњу 
на њу 

Кабинет ПВ Подршка, 
праћење 

Примарни Висок Обезбедити комуникацију и сарадњу са  
МДУЛС 

МФ Подршка, 
праћење, 
Извршење 

Примарни Висок Тренутно је примарно по утицају 
Обезбедити комуникацију и сарадњу са  
МДУЛС 

ГСВ Подршка, 
праћење 

Примарни Висок Обезбедити комуникацију и сарадњу са  
МДУЛС 

РСЈП Подршка, 
праћење 

Секундарни Средњи Обезбедити комуникацију и сарадњу са  
МДУЛС 

Е управа Подршка Секундарни Низак Обезбедити комуникацију и сарадњу са  
МДУЛС 

МЕИ Подршка, 
праћење 

Секундарни Висок Обезбедити комуникацију и сарадњу са  
МДУЛС 

НАПА Подршка, 
праћење 

Примарни Низак Обезбедити комуникацију и сарадњу са  
МДУЛС 

Остала 
министарства 
и органи  

Праћење, 
подршка, 
извршење 

Секундарни Висок Обезбедити комуникацију и сарадњу са  
МДУЛС 

ДЕУ Праћење, 
саветовање 

Секундарни Висок Обезбедити редовно информисање и 
благовремену подршку 

Светска банка Праћење, 
саветовање 

Секундарни Висок Обезбедити редовно информисање и 
благовремену подршку 

„SWOT“ анализа чинилаца 

 

Анализом унутрашњих и спољних чинилаца, који могу имати позитиван или негативан 

утицај, утврђујемо кључне снаге, слабости, могућности и претње за спровођење жељене 

промене. Њиховим сагледавањем препознајемо могуће отпоре променама и 

промишљамо о варијантама за њихово превазилажење. Ово је кључна активност током 

планирања, с обзиром да њено занемаривање по правилу доводи до тога да се промена 

не реализује у планираном року или не оствари ефекте који се очекују. Акције које буду 

планиране за јачање позитивних чинилаца (снаге, могућности) и за ублажавање утицаја 

негативних (слабости, претње) могу бити врло различите, зависе од околности и 

особености сваког од чинилаца и његовог извора. У сваком случају на овај начин 

утврђујемо право место сваке од конкретних акција које ћемо предузети током 

управљања променом. СЛИКА 7 је приказ чинилаца који могу бити од значаја приликом 

управљања променом у извршењу мера за оптимизацију на хоризонталном ниову.  
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Унутрашњи чиниоци Спољни чиниоци 

Снаге Слабости Могућности Претње 

1. Потреба за управљањем 

променама је потврђена 

од стране највиших 

руководилаца у МДУЛС 

и код заинтересованих 

страна. 

2. Тим за управљање 

променама (запослени у 

МДУЛС и код 

заинтерсованих страна + 

ГПУП) је успостављен. 

3. Искуство у управљању 

променама постоји код 

чланова тима. 

4. Обезбеђени су 

финансијски ресурси за 

деловање тима – у овој 

фази. 

1. На организационом 

ниову нису све 

заинтересоване стране 

спремне за управљање 

променама. 

2. Нису све кључне 

функције за управљање 

променама развијене, 

посебно комуникација. 

3. Управљање променама 

у оптимизацији није 

приоритетна активност 

за све планове тима – 

превелики обим 

послова. 

4. Интерна комуникација 

није препозната као 

важна функција; нису 

свуда утврђене 

надлежности 

организационих 

јединица или 

делегирани службеници 

за ову функцију. 

1. Снажна подршка и 

разумевање постоје 

у ДЕУ и СБ. 

2. Функционалне 

анализе СБ указују 

на стање, правце и 

препоруке за 

промену и 

прихваћене су 

(начелно) од свих 

заинтересованих 

страна. 

3. Мере за 

оптимизацију су 

усаглашене са 

стратешким 

циљевима 

министарстава. 

4. Постоји довољно 

простора за 

прилагођавање 

особеностима 

подсистема или 

променама 

спољашних 

околности и утицаја 

на спровођење 

мера за 

оптимизацију. 

1. Неочекиване промене 

на политичком нивоу – 

промена стратешких 

циљева или 

приоритета 

2. Недостатак стратешког 

приступа екстерној 

комуникацији са 

корисницима јавних 

услуга 

3. Одлагање или 

кашњење у 

спровођењу утиче на 

јачање отпора према 

променама – долази 

до замора од 

промена.   

 

Анализа ризика и отпора и њихово превазилажење 
Да би се спровела анализа ризика и отпора и припремиле адекватне мере за њихово 

превазилажење ГПУП ће спровести („online“) истраживање о ставовима службеника о 

реформи јавне управе. Истраживање ће указати на потенцијалне критичне тачке отпора, 

ставове по питању реформских активности. На тренинзима које ће спроводити ГПУП ће 

са учесницима развијати свест о потреби анализе ризика и отпора променама и 

указивати на значај њиховог препознавaња и проналажења начина за њихово 

превазилажење.  
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Друге мере ради превазилажења отпора променама које ће ГПУП иницирати јесу 

развијање комуникационих канала: часопис, интернет презентација, друштвене мреже, 

али и рад на мерама за оптимизацију кроз радионице, консултативне састанке и тренинг 

програм. 

Праћење и процена остварених резултата 
 

Различите технике прикупљања и обраде података могу бити искоришћене за праћење 

и процену остварених резултата. Из акционих планова за оптимизацију. Извештавање, 

комуникација и ревизија у оквиру пројекта EU ИПА 2014 „Реструктурирање и 

оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018“ су један од начина за 

праћење и евалуацију резултата: 

1) Извештаји о раду ГПУП и њених чланова, у складу са Референтним 

оквиром пројекта; 

2) Заједнички месечни састанци МДУЛС, ДЕУ, СБ и ГПУП; 

3) Састанци Надзорног одбора пројекта којем присуствују представници 

свих министарстава надлежних за ресоре који су обухваћени пројектом; 

4) Комуникациони алати развијени кроз пројекат: часопис „Управљање 

променама“, интернет презентација www.upravljanjepromenama.gov.rs.   

Један од задатака ГПУП-a утврђен Референтним оквиром пројекта јесте и мониторинг 

извршења акционих планова за оптимизацију по обухваћеним ресорима, што 

подразумева прикупљање података од надлежних органа, њихову обраду и припрему 

обједињеног извештаја, са проценом остварених резултата. 

Ово су методи за праћење и процену остварених резултата који се могу користити кроз 

пројекат, али с обзиром да је извршење акционих планова за оптимизацију део 

свеукупног процеса реформе јавне управе, АП СПВ и АП за Стратегију реформе, 

примењиваће се и могући су и други видови извештавања и евалуације спроведене 

промене.  

Група за подршку управљању променама 

 

 

 

http://www.upravljanjepromenama.gov.rs/
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Анекс 1 – Примери Оперативних планова за спровођење мера из 
Акционих планова за оптимизацију  

У првој фази пројекта ЕУ ИПА 2014 „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у 

Републици Србији 2015-2018“ Светска банка је, у сарадњи са релевантним 

заинтересованим странама у Србији, припремила следеће функционалне анализе:  

1. Хоризонтална функционална анализа „Државне управе плус“ (94 организациона 

облика на републичком нивоу) – даље: АП ХФА;  

2. Функционалне анализе у секторима пружања јавних услуга: здравље, просвета, 

социјална заштита, запошљавање и обавезно социјално осигурање;  

3. Вертикална функционална анaлиза Министарства финансија и организационих 

облика у његовој надлежности, и   

4. Вертикална функционална анализа Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине и организационих облика у његовој надлежности. 

Све ове функционалне анализе су понудиле препоруке за промене. На основу тих 

препорука свако надлежно министарство је у сарадњи са заинтересованим странама 

припремило своје Акционе планове за оптимизацију: 

1. Акциони план за хоризонталну оптимизацију – носилац је Министарство државне 

управе и локалне самоуправе; одобрио га је Савет за реформу јавне управе у 

децембру 2017. године;  

2. Акциони план за оптимизацију пружања јавних услуга у здравству – носилац је 

Министарство здравља које га је одобрило у фебруару 2018. године; 

3. Акциони план за оптимизацију пружања јавних услуга у основном и средњем 

образовању – носилац је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

очекује се одобрење; 

4. Акциони план за оптимизацију пружања јавних услуга у ресорима: (1) обавезно 

социјално осигурање, (2) запошљавање и (3) социјална заштита – носилац је 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које га је 

одобрило у мају 2018. године;  

5.  Акциони план за оптимизацију у ресору пољопривреде – носилац је 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде које га је одобрило у 

фебруару 2018. године; 
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6. Акциони план за оптимизацију у ресору заштите животне средине – носилац је 

Министарство заштите животне средине које га је одобрило у мају 2018. године; 

7. Акциони план за оптимизацију у ресору финансија – носилац је Министарство 

финансија; одобрио га је Савет за реформу јавне управе у децембру 2016. године.  

У сарадњи са ресорним министарствима договорена је подршка пројекта и ГПУП, на 

основу чега је ГПУП у периоду март-мај 2018. припремила и реализовала циклус обука 

на тему „Управљање променама – припрема оперативног плана за спровођење мера за 

оптимизацију“ и „Управљање променама употребом техника управљања чињеницама“. 

Следећи организациони облици су учествовали у Тренинг програму: 

1. Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства;   

2. Министарство заштите животне средине; 

3. Министарство државне управе и локалне самоуправе; 

4. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за 

бригу о породици и социјалну заштиту; 

5. Министарство финансија; 

6. Управа за аграрна плаћања; 

7. Упрaва за трезор; 

8. Служба за управљање кадровима; 

9. Национална служба за запошљавање. 

Основни исходи са ових тренинга су били Оперативни планови рада за спровођење 

одговарајуће мере која је претходно планирана у конкретном акцоном плану за 

оптимизацију у оквиру одређеног ресора. Приступ који је при томе поштован је да 

„један модел не одговара свима“. Разумевање природе потребне промене захтева да 

се одговори на следећа питања: 

 Шта је обухват промене? 
 На колико људи ће промена утицати?  
 На кога ће промена утицати? 
 Да ли људи на које ће промена утицати имају иста или различита виђења 

промене?  
 Шта треба да се промени (процес, организација, функције и послови, кадрови 

итд.)? 
 Који је временски оквир за промену? 

Свакако да уједначен приступ управљању променама може да омогући стабилну 
подршку свих заинтересованих страна. Такав приступ би требало да обухвати:  
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1) Сагледавање сврхе и очекиваних резултата одређене промене (нпр. циљ који се 
жели остварити спровођењем конкретне мере за оптимизацију, сврха и разлози 
њеног спровођења и сл.); 

2) Сагледавање свих чинилаца који могу бити од значаја за управљање променом 
(тзв. SWOT анализа); 

3) Препознавање кључних функција које су неопходне да би се спровела промена; 
4) Формирање тима од чланова који ће бити одговорни за поједине функције и 

реализацију промене; 
5) Договор око методологије и кључних активности, посебно у вези 

комуницирања током управљања променом; 

6) Аналитичка и истраживачка фаза; 
7) Презентација првих резултата и препорука; јавна расправа и прикупљање 

коментара, мишљења и примедби; 
8) Финализација, усвајање (одобравање) и презентација (објављивање) 

докумената јавне политике, планских аката или нормативних прописа и сл.;  
9) Обезбeђивање услова за њихово спровођење (обука, финансијска или 

материјална средства и сл.); 
10) Праћење и процена остварених резултата; израда препорука за прилагођавање 

околностима и оствареној промени.  

ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ РАДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗА ХОРИЗОНТАЛНУ ОПТИМИЗАЦИЈУ (АП ХФА)   
 

ГПУП је подржао израду Акционог плана за хоризонталну оптимизацију (даље: АП ХФА) 

на основу препорука Хоризонталне функционалне анализе Светске банке. Након 

широког консултативног процеса  план је одобрен од стране Савета за реформу јавне 

управе у децембру 2017. године. АП ХФА садржи 7 мера за оптимизацију у оквиру 4 

повезане области.  

1) Организациона транспарентност 

2) Унапређење организационе структуре јавне управе 

3) Побољшање хоризонталне координације 

4) Стратешко управљање људским ресурсима у јавној управи 

 

За сваку меру предвиђен је очекивани резултат, као и показатељ успеха (индикатор) за 

сваку годину коју покрива акциони план - 2017. и 2018. годину. 
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Носилац свих мера за оптимизацију из АП ХФА је МДУЛС, а пројекат и ГПУП обезбеђују 

директну подршку у реализацији свих мера из АП ХФА. У наставку су приказани 

предлози оперативних планова рада на спровођењу.   

Важно! Комуникационе активности за сваку од мера које су овде представљене 
разрађене су детаљно у Стратешком оквиру за комуникационе активности за 
управљање променама. 
 
  

Област 1 - ОРГАНИЗАЦИОНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ  
Циљ: Процес оптимизације се спроводи са посебним нагласком на потребе које 

произилазе из процеса европских интеграција 

МЕРА 1.1: УНАПРЕЂЕНО УПРАВЉАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ ЗА ПРОЦЕС 

ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА  

Резултат: Унапређено планирање институционалних капацитета потребних за 

усаглашавање са прописима ЕУ.  

Индикатор за 2017: Измењена Уредба која уређује начела за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних места у органима државне управе.  

 

SWОT 

Унутрашњи чиниоци Спољни чиниоци 

Снаге Слабости Могућности Претње 

Мера је у складу са 

постојећим процесом 

ЕУ интеграције.    

Недостатак 

кадровских 

капацитета у МДУЛС-

у. 

 

Могуће је обезбедити 

подршку за 

реализацију мере, с 

обзиром да се њоме 

унапређује процес 

хармонизације са 

прописима ЕУ.  

Недовољна координација 

између организационих 

облика, с обзиром да 

постојећи систем не 

обезбеђује довољно 

квалитетно управљање у 

току размене мишљења и 

информација у процесу 

харминизације са 

прописима ЕУ. 
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Оперативни план за реализацију мере 1.1 у 2017. години: Време 

1. Сагласност МДУЛС и ГПУП око начина спровођења мере септембар 2017. 

2. Ангажовање ГПУП: додатно истраживање, анализа и припрема нацрта 

Уредбе која уређује начела за унутрашњу организацију и систематизацију 

радних места у органима државне управе 

октобар 2017. 

3. Радионица за презентовање резултата МДУЛС-у и другим заинтересованим 

странама, како би се добили коментари и сугестије за финализацију нацрта 

новембар 2017. 

4. Израда финалног нацрта Уредбе која уређује начела за унутрашњу 

организацију и систематизацију радних места у органима државне управе 

новембар - 

децембар 2017. 

 

Област 2 - УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ  
 

Циљ: Обезбеђивање стратешког фокуса  на основне функције ("core business") 

државне управе, обједињавањем капацитета за помоћне функције и спречавањем 

даљег уситњавања система јавне управе  

 

МЕРА 2.1: ПОСТИЗАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ОДНОСА  БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ РАДЕ НА 

ОСНОВНИМ И ОНИХ КОЈИ РАДЕ НА ЗАЈЕДНИЧКИМ/ПРАТЕЋИМ ФУНКЦИЈАМА У 

ДРЖАВНОЈ УПРАВИ  

 

Резултат: Дефинисање заједничких/пратећих послова у државној управи, утврђени 

стандарди за њихово спровођење и стандарди за  одређивање броја запослених који 

обављају заједничке/пратеће послове у државној управи. 

 

Индикатор за 2017: „Смернице за успостављање стандарда за обављање 

заједничких/пратећих функција и потребног односа броја запослених који раде на 

основним и пратећим функцијама у органима државне управе и код ималаца јавних 

овлашћења“ са припадајућом: 

a. Анализом могућег груписања основних функција у „заокружене области 

рада“ и  

b. Анализом могућности да стручне службе управних округа обављају 

пратеће/заједничке послове за све запослене из различитих 

министарстава који су лоцирани у управном округу.  
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SWОT 

Унутрашњи чиниоци Спољни чиниоци 

Снаге Слабости Могућности Претње  

Хоризонтална 

функционална анализа 

је довољна аналитичка 

основа за дефинисање 

стандарда за 

утврђивање односа 

броја запослених који 

би требало да обављају 

заједничке/пратеће 

послове. 

Недостатак 

кадровских 

капацитета у МДУЛС-

у. 

 

Упостављањем ових 

стандарда могуће је 

ефикасније 

усредсредити 

постојеће кадровске 

ресурсе на обављање 

основних послова 

органа државне 

управе.  

Слаба екстерна 

комуникација и 

координација између 

органа могу да ојачају 

отпоре променама и 

мерама за оптимизацију.  

 

Оперативни план рада за меру 2.1 у 2017. години: Рок 

1. Сагласност МДУЛС-а око начина спровођења мере  август 2017. 

2. Припрема пројектног задатка за ангажовање консултанта  

3. Ангажовање консултанта за израду нацрта смерница  

август – септембар 

2017. 

4. Договор око методологије за припрему нацрта смерница септембар 2017. 

5. Рад консултанта на изради нацрта смерница: истраживање, разматрање 

расположивих докумената и података, додатна аналитика и сл.  

6. Упитник, ако је потребно 

7. Полуструктурирани интервјуи и фокус групе са кључним особљем, ако је 

потребно  

8. Израда прелиминарног нацрта  

септембар-октобар 

2017. 

9. Радионица за презентовање резултата МДУЛС-у и другим 

заинтересованим странама, како би се добили коментари и сугестије за 

финализацију нацрта  

октобар – новембар 

2017. 

10. Израда финалног нацрта, по могућству са опцијама, и достављање МДУЛС 

на даље поступање 

новембар 2017. 

 

 

МЕРА  2.2: УПОСТАВЉАЊЕ ЈАСНИХ ПРАВИЛА, КРИТЕРИЈУМА И УСЛОВА ЗА ОСНИВАЊЕ  

НОВИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ОБЛИКА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ, КАКО БИ СЕ СМАЊИЛО 

ОСНИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ОБЛИКА СА МАЛИМ БРОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ. 

 

Резултат: Нормирани критеријуми за оснивање новог организационог облика у јавном 

сектору (јавној управи). 
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Индикатор за 2017: Смернице  о обавезним критеријумима за оснивање новог 

организационог облика.  

SWОT 

Унутрашњи чиниоци Спољни чиниоци 

Снаге Слабости Могућности Претње  

Хоризонтална 

функционална 

анализа за „Државну 

управу плус“ указује 

не велику 

институционалну 

фрагментацију на 

републичком нивоу и 

на случајеве 

очигледног 

преклапања 

надлежности и 

превелике синергије 

између надлежности 

појединих 

организационих 

облика. 

Недостатак 

кадровских 

капацитета у 

МДУЛС-у. 

 

1. Резултат ове мере 

има позитивни 

утицај на процес 

оптимизације на 

републичком нивоу. 

2. У случају 

превеликог отпора 

промени, ова мера 

се може применити 

само на будуће 

случајеве. И на тај 

начин ће се 

спречити будућа 

фрагментација 

институција на 

републичком ниову. 

Да би била ефективна, ова 

мера захтева да се будући 

критеријуми за оснивање 

новог организационог 

облика доследно 

примењују у пракси. Било 

какво одступање негативно 

ће се одразити на ефекте 

ове мере.  

 

Оперативни план рада за меру 2.2 у 2017. години: Рок 

1. Сагласност МДУЛС-а око начина спровођења мере август 2017. 

2. Припрема пројектног задатка за ангажовање консултанта  

3. Ангажовање консултанта за израду нацрта смерница  

август – септембар 

2017. 

4. Договор око методологије за припрему нацрта смерница септембар 2017. 

5. Рад консултанта на изради нацрта смерница: истраживање, разматрање 

расположивих докумената и података, додатна аналитика и сл.  

6. Упитник, ако је потребно 

7. Полуструктурирани интервјуи и фокус групе са кључним особљем, ако је 

потребно  

8. Израда прелиминарног нацрта  

септембар - октобар 

2017. 

9. 3. Радионица за презентовање резултата МДУЛС-у и другим 

заинтересованим странама, како би се добили коментари и сугестије за 

финализацију нацрта  

октобар – новембар 

2017. 



   

  28 
 

10. Израда финалног нацрта, по могућству са опцијама, и достављање МДУЛС-у 

на даље поступање 

новембар 2017. 

 

МЕРА 2.3: ОПТИМИЗАЦИЈА УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ОРГАНА 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, СЛУЖБАМА ВЛАДЕ И СЛУЖБАМА УПРАВНИХ ОКРУГА.  

 

Резултат: Успоставити унутрашњу организациону структуру у органима државне управе, 

службама Владе и службама управних округа, тако да она омогућава једноставнију 

унутрашњу координацију и оптимизацију рада.  

 

Индикатор за 2017. годину: „Студија изводљивости са смерницама“ којом ће се 

преиспитати постојећи и утврдити нови стандарди за унутрашње уређење у органима 

државне управе, службама Владе и службама управних округа и дати препоруке за 

измену одређених прописа.  

 

Индикатор за 2018. годину: Измењена уредба којом се уређују начела за унутрашње 

уређење и систематизација радних места органа државне управе. 

 

SWОT6 

Унутрашњи чиниоци Спољни чиниоци 

Снаге Слабости Могућности Претње 

1) Ова мера 

омогућава 

једноставан 

начин 

постизања 

брзих ефеката 

оптимизације. 

2) Постоји 

довољно 

знања и 

потребних  

информација 

за 

1) Недостатак 

кадровских 

капацитета у МДУЛС-

у. 

2) Недостаје сагласност 

да се оваква мера 

доследно примењује 

у целом јавном 

сектору (не само у 

државној управи). 

5) За спровођење ове 

мере није задужен 

ни један државни 

1) Позитивни 

ефекти примене 

ове мере на 

организационом 

и финансијском 

нивоу. 

2) Већина 

министарстава 

су већ 

усаглашена са 

циљевима који 

се очекују од 

ове мере. 

6) Садашња сложена и 

раздељена унутрашња 

организациона 

структура код већине 

органа је последица 

проблема у систему 

процене учинка 

запослених (државних 

службеника) и његова 

примена захтева 

истовремену примену 

мера за побољшање 

те компоненте 

                                                             
6 Разрађено на тренингу „Управљање променама: припрема оперативног плана рада“ који је ГПУП 
одржала 21. марта 2018. године у заједничкој организацији са МДУЛС и Националном академијом за 
јавну управу 
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реализацију 

ове мере. 

3) Обезбеђена је 

неопходна 

политичка 

подршка.7 

службеник у МДУЛС-

у. 

3) Упитна је мотивација 

државних 

службеника да буду 

укључени у 

реализацију ове 

мере јер већ постоји 

превише 

аналитичких 

докумената и студија 

који се не 

имплементирају. 

4) Недовољно 

квалитетно 

управљање 

подацима. 

5) Резултат мере који се 

очекује требало би 

да буде прецизнији, 

потребно је 

усклађивање АП 

ХФА. 

3) Јединице за 

управљање 

кадровима у 

свим 

министарствима 

и органима 

државне управе 

су оспособљене 

за реализацију 

ове мере у 

пракси. 

4) Овај пројекат и 

капацитет ГПУП-

а су на 

располагању 

носиоцу мере за 

њено 

спровођење.  

5) Комуникација са 

јединицама за 

управљање 

кадровима је 

задовољавајућа  

кадровским 

службама. 

управљања људским 

ресурсима. 

7) Недовољно добра 

комуникација између 

службеника и  

руководилаца органа. 

6) Руководиоци органа 
нису довољно 
информисани о 
резултатима ове мере. 
Слаба је интерна и 
екстерна 
комуникација о 
резултатима који се 
очекују од ове мере. 

 

Оперативни план рада за меру 2.3 у 2017. години: Рок 

1. Сагласност МДУЛС-а око начина спровођења мере август 2017. 

2. Припрема пројектног задатка за ангажовање консултанта  

3. Ангажовање консултанта за израду нацрта смерница  

август – септембар 

2017. 

4. Договор око методологије за припрему нацрта смерница септембар 2017. 

5. Рад консултанта на изради нацрта смерница: истраживање, разматрање 

расположивих докумената и података, додатна аналитика и сл.  

6. Упитник, ако је потребно 

7. Полуструктурирани интервјуи и фокус групе са кључним особљем, ако је 

потребно  

8. Израда прелиминарног нацрта  

септембар - октобар 

2017. 

9. Радионица за презентовање резултата МДУЛС-у и другим 

заинтересованим странама, како би се добили коментари и сугестије за 

финализацију нацрта  

октобар – новембар 

2017. 

                                                             
7 Савет за реформу јавне управе је на својој седници од 13. фебруара 2018. године прихватио документ 
„Студија изводљивости за оптимизацију организационе структуре органа државне управе у службама 
Владе и стручним службама управних округа“. 
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10. Израда финалног нацрта, по могућству са опцијама, и достављање МДУЛС-у 

на даље поступање 

новембар 2017. 

 

Оперативни план рада8 за меру 2.3 у 2018. години: Рок 

1. Формирати тим за спровођење мере (радну групу) Јун 2018. 

2. Размотрити промену и утврдити стратешке циљеве Јул  2018 

3. Анализирати тренутно стање (документација, извештаји подаци,анализе), 

утврдити тачан број запослених; анализирати трошкове користи за примену 

новог модела организације;  спровести додатне анализе, размотрити, 

определити и припремити предлог за избор најбоље опције 

Август - октобар 

2018 

4. Размотрити нацрт стратегије управљања променом са руководством МДУЛС 

5. Припремити нацрт нормативног акта 

6. Одржати презентацију нацрта нормативног акта, прикупити коментаре и 

сугестије за његову финализацију 

Октобар - новембар 

2018 

7. Припремити финални нацрт нормативног акта 

8. Спровести процедуру усвајања 

Новембар - 

децембар 2018 

 

Област 3 - ПОБОЉШАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ КООРДИНАЦИЈЕ  
 

Циљ: Унапређена хоризонтална координација у развоју и имплементацији јавних 

политика растерећењем Владе и јачањем њеног стратешког капацитета  

 

МЕРА 3.1: УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРОЦЕСА ЗА ПРИПРЕМУ ЗАКОНА, 

ПОДЗАКОНСКИХ И ДРУГИХ АКАТА И СТРАТЕШКИХ И ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

 

Резултат: Унапређена сарадња између органа, на стручном нивоу, у процедури 

припреме радних верзија закона, подзаконских аката итд. у  поступку пре фазе јавне 

расправе, односно пре њиховог усвајања на Влади, али да се истовремено не умањи 

транспарентност у раду Владе. 

 

                                                             
8 Урађено на тренингу „Управљање променама: припрема оперативног плана рада“ који је ГПУП 
одржала 21. марта 2018. године у заједничкој организацији са МДУЛС и Националном академијом за 
јавну управу. 
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Индикатор за 2017. годину: Смернице за унапређење сарадње органа у оквиру 

процедуре за припрему докумената и аката о којима одлучује Влада, са препорукама за 

измену релевантних прописа. 

 

SWОT 

Унутрашњи чиниоци Спољни чиниоци 

Снаге Слабости Могућности Претње  

Потреба да се ова мера 

реализује је 

препозната од стране 

свих кључних 

заинтересованих 

страна: МДУЛС, 

Генерални секретаријат 

Владе, Министарство 

финансија, 

Министарство за 

европске интеграције. 

Недостатак 

кадровских 

капацитета у 

МДУЛС-у. 

Ова мера ће 

унапредити сарадњу 

између органа, на 

стручном нивоу, 

ефикасност и 

ефективности процеса 

припреме докумената 

и прописа, што ће 

довести до боље 

регулативе. 

Након што се изврше 

регулаторне промене у 

2018. години, ефекти ове 

мере највише зависе од 

будуће имплементације у 

пракси. 

 

Оперативни план рада за меру 3.1 у 2017. години: Рок 

1. Сагласност МДУЛС-a око начина спровођења мере август 2017. 

2. Припрема пројектног задатка за ангажовање консултанта  

3. Ангажовање консултанта за израду нацрта смерница  

август – септембар 

2017. 

4. Договор око методологије за припрему нацрта смерница септембар 2017. 

5. Рад консултанта на изради нацрта смерница: истраживање, разматрање 

расположивих докумената и података, додатна аналитика и сл.  

6. Упитник, ако је потребно 

7. Полуструктурирани интервјуи и фокус групе са кључним особљем, ако је 

потребно  

8. Израда прелиминарног нацрта  

септембар-октобар 

2017. 

9. Радионица за презентовање резултата МДУЛС-у и другим 

заинтересованим странама, како би се добили коментари и сугестије за 

финализацију нацрта  

октобар – новембар 

2017. 

10. Израда финалног нацрта, по могућству са опцијама, и достављање МДУЛС-у 

на даље поступање 

новембар 2017. 

 

 

МЕРА 3.2: КОНСОЛИДАЦИЈА ФУНКЦИЈА СТРАТЕШКОГ, ОПЕРАТИВНОГ И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА И ИНТЕРНОГ НАДЗОРА  
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Резултат: Унапређено стратешко и оперативно планирање и интерни надзор над 

реализацијом стратешких и планских докумената у министарствима и другим органима 

државне управе. 

 

Индикатор за 2017. годину: Информација са анализама и смерницама за консолидацију 

функција стратешког и оперативног и финансијског планирања и интерног надзора, са 

препорукама за измену релевантних прописа. 

 

Индикатор за 2018. годину: Измењена уредба која уређује начела за унутрашње 

уређење и систематизацију радних места у органима државне управе и измена других 

прописа на које се укаже у Информацији са анализом и смерницама. 

 

SWОT 

Унутрашњи чиниоци  Спољни чиниоци  

Снаге Слабости Могућности Претње  

1. Постоји потреба да 

се унапреди 

координација 

функције 

планирања у 

министарствима. 

2. Одређене 

компоненте 

координације 

планирања су већ 

остварене (нпр. 

координација 

припрема буџета, 

годишњих планова 

рада, кадровских 

планова итд). 

Недостатак 

кадровских 

капацитета у 

МДУЛС-у. 

Спровођење ове мере 

створило би услове за 

побољшање функције 

планирања у свим 

министарствима, на 

јединствен начин. 

Недовољан капацитет 

секретаријата 

министарстава. 

 

Оперативни план рада за меру 3.2 у 2017. години: Рок 

1. Сагласност МДУЛС-a око начина спровођења мере август 2017. 

2. Припрема пројектног задатка за ангажовање консултанта  

3. Ангажовање консултанта за израду нацрта смерница  

август – септембар 

2017. 
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4. Договор око методологије за припрему нацрта смерница септембар 2017. 

5. Рад консултанта на изради нацрта смерница: истраживање, разматрање 

расположивих докумената и података, додатна аналитика и сл.  

6. Упитник, ако је потребно 

7. Полуструктурирани интервјуи и фокус групе са кључним особљем, ако је 

потребно  

8. Израда прелиминарног нацрта  

септембар-октобар 

2017. 

9. Радионица за презентовање резултата МДУЛС и другим заинтересованим 

странама, како би се добили коментари и сугестије за финализацију нацрта  

октобар – новембар 

2017. 

10. Израда финалног нацрта, по могућству са опцијама, и достављање МДУЛС-

u на даље поступање 

новембар 2017. 

 

Област 4 - СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЈАВНОЈ УПРАВИ  

Циљ: Дугорочно одрживи људски ресурси за потребе рада на приоритетним 

политикама Владе 

МЕРА 4.1: СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ КАДРОВА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ 

УПРАВЕ КОЈИ РАДЕ НА ОСНОВНИМ И ПРИОРИТЕТНИМ  ПОСЛОВИМА ИЗ 

НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА 

Резултат: Успостављена политика задржавања кадрова која је усаглашена са 

трогодишњим циклусом планирања и припремом програмског буџета. 

Индикатор за 2017. годину: Документ „Анализа стања у области управљања људским 

ресурсима са препорукама за задржавање кадрова“, која обухвата и смернице за 

измену прописа.   

Индикатор за 2018. годину: Измена потребних прописа на које се укаже у „Анализи 

стања у области управљања људским ресурсима са препорукама за задржавање 

кадрова“. 

SWОT 

Унутрашњи чиниоци  Спољни чиниоци  

Снаге Слабости Могућности Претње 

Постоје развијене 

анализе и препоруке из 

различитих пројеката 

који указују на важност 

одговарајућих политика 

задржавања 

Недостатак 

кадровских 

капацитета у МДУЛС-

у. 

 

Очекује се да ће 

имплементација ове 

мере довести до 

конзистентне и 

ефикасне праксе 

управљања људским 

Недостатак разумевања 

да неразвијен систем 

људских ресурса 

представља препреку 

органима да задрже 

најбоље кадрове који 



   

  34 
 

квалитетних кадрова 

ради побољшања рада 

јавног сектора. 

ресурсима у државној 

управи. 

раде у основним 

пословима. 

 

Оперативни план рада за меру 4.1 у 2017. години: Рок 

1. Сагласност МДУЛС-а око начина спровођења мере август 2017. 

2. Припрема пројектног задатка за ангажовање консултанта  

3. Ангажовање консултанта за израду нацрта смерница  

август – септембар 

2017. 

4. Договор око методологије за припрему нацрта смерница септембар 2017. 

5. Рад консултанта на изради нацрта смерница: истраживање, разматрање 

расположивих докумената и података, додатна аналитика и сл.  

6. Упитник, ако је потребно 

7. Полуструктурирани интервјуи и фокус групе са кључним особљем, ако је 

потребно  

8. Израда прелиминарног нацрта  

септембар-октобар 

2017. 

9. Радионица за презентовање резултата МДУЛС-у и другим 

заинтересованим странама, како би се добили коментари и сугестије за 

финализацију нацрта  

октобар – новембар 

2017. 

10. Израда финалног нацрта, по могућству са опцијама, и достављање МДУЛС-у 

на даље поступање 

новембар 2017. 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ РАДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ИЗ АКЦИОНИХ 

ПЛАНОВА ДРУГИХ РЕСОРА – на основу вертикалних функционалних анализа9 
 

Ресор: ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Област 1 Развој модерног управљања људским ресурсима у Министарству заштите 

животне средине (МЗЖС) 
 

Циљ: Ефикасно управљање људским ресурсима, посебно у погледу стратешког 

планирања и управљања 

МЕРА 1.1: УСПОСТАВИТИ ПРОАКТИВНИ И ПЛАНСКИ РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И 

ОБУЦИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПОСЕБНО У ИНСПЕКЦИЈСКИМ СЛУЖБАМА 

                                                             
9 Разрађено на тренинзима „Управљање променама: припрема оперативног плана рада“ који је ГПУП 
одржала у периоду март - мај 2018. године, у заједничкој организацији са МДУЛС-ом и Националном 
академијом за јавну управу. 
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Резултат: Унапређено вршење инспекцијске службе у МЗЖС, кроз јачање њихових 

административних капацитета и развој ефикасног управљање људским ресурсима. 

Индикатор за 2018. годину: Спроведена анализа потреба  за јачањем 

административних капацитета и људских ресурса у инспекцијским службама. 

Индикатор за 2019. годину: Утврђена интерна политика (стратегија) развоја управљања 

људским ресурсима у инспекцијским службама МЗЖС. 

SWОT 

Унутрашњи чиниоци  Спољни чиниоци  

Снаге Слабости Могућности Претње 

1. Запослени у 
МЗЖС-у су 
мотивисани да 
спроведу ову 
меру.   

2. Постоје базе 
података о 
запосленима. 

3. Јединица за 
управљање 
кадровима има 
довољно искуства, 
знања и ресурса за 
спровођење ове 
мере. 

4. Организациона 
култура МЗЖС 
препознаје тимски 
рад као вредност. 

 

1. Не примењује 
се методолошки 
приступ у 
препознавању 
функција и  
описивању 
послова. 

2. У пракси се не 
врши довољна 
финансијска 
аналитика. 

3. О мерама за 
оптимизацију се 
недовољно 
комуницира 
унутар МЗЖС. 

4. Занемарује се 
политика 
задржавања 
квалитетних 
кадрова. 

5. Дигитална 
писменост 
запослених у 
инспекцијским 
службама није 
на довољно 
високом нивоу. 

Могуће је обезбедити 
стручну подршку од 
других органа и 
пројеката. 

 

1. Хронични недостатак 
финансијских ресурса 
и постојећа политика 
финансијске 
консолидације. 

2. Стручно усавршавање 
и обуке нису 
подједнако доступне 
свим запосленима у 
инспекцијским 
службама (посебно 
онима који раде у 
управним окрузима). 

3. Информационо-
комуникациона 
опрема је дотрајала. 

4. Непредвиђене измене 
прописа утичу на 
организацију рада 
МЗЖС. 
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Оперативни план рада за меру 1.1 у 2018. години: Рок 

1. ГПУП спроводи прелиминарну анализу тренутног стања и даје своје 

препоруке  

јун - јул 2018. 

2. Формирати тим за спровођење мере (радну групу) август 2018. 

3. Чланови радне групе у сарадњи са осталим организационим јединицама 

анализирају тренутно стање, односно разматрају промену и утврђују 

предлоге акција и могућих опција; по потреби укључује се и ГПУП 

4. Упитник за запослене, ако је потребно 

5. Полуструктурирани интервјуи и фокус групе са кључним особљем, ако је 

потребно  

6. Израда прелиминарног нацрта 

август – септембар 

2018. 

7. Прелиминарни нацрт радна група представља руководству МЗЖС ради 

добијања коментара и сугестија 

октобар 2018. 

8. Израда финалног нацрта, по могућству са опцијама, и достављање 

руководству МЗЖС на даље одобравање 

новембар 2018. 

 

МЕРА 1.2: РАЗВОЈ И УСКЛАЂИВАЊЕ СВИХ ПОСЛОВА У НАДЛЕЖНОСТИ МЗЖС И 

ФУНКЦИЈА КОЈЕ ОНО ВРШИ, КАКО БИ СЕ НА ЕФИКАСАН И КВАЛИТЕТАН НАЧИН 

ОСТВАРИЛИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 

Резултат: Организација рада и систематизација послова радних места у МЗЖС су у 

складу са обавезама остваривања стратешких циљева 

Индикатор за 2018. годину: Организација и систематизација радних места у МЗЖС, која 

омогућава извршавање нових одговорности које проистичу из чланства у ЕУ. 

Индикатор за 2019. годину:   / 

SWОT 

Унутрашњи чиниоци  Спољни чиниоци  

Снаге Слабости Могућности Претње 

1. Познати су  
постојеће стање и 
недостаци. 

2. Адаптибилност 
запослених у МЗЖС 
на промене је 
висока. 

3. Постоје релевантне 
анализе у области 
кадровских 
потенцијала 
(потребно је 

1. Велика 
флуктуација 
(одлив) кадрова, 
а за 
оспособљавање 
нових потребно 
је од 2 до 3 
године. 

2. Нису прописане 
интерне 
процедуре за 
обуку кадрова – 

1. Подршка пројекта 
и ГПУП-а. 

2. Канцеларија за ИТ 
(успостављање 
сарадње). 

3. Порта Е-управа. 
4. Јединица за 

подршку 
кооррдинационом 
телу . 

1. Организациони 
дисконтинуитет  
(животна средина је 
била у надлежности 
неколико различитих 
министарстава у 
протеклој деценији). 

2. Могло би да доведе 
до неиспуњавања 
обавеза према ЕУ. 
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одређено 
ажурирање). 

4. Основни послови у 
надлежности МЗЖС 
су у врху приоритета 
Владе (посебно 
управљање отпадом 
и отпадним 
водама). 

5. У припреми је 
истраживање о 
ставовима 
запослених по 
питању тренутног 
стања унутрашње 
организације. 

6. Колегијуми 
руководилаца се 
редовно одржавају 
– интерна 
комуникација се 
примарно 
обезбеђује на тај 
начин. 

7. Неформално постоји 
добра 
организациона 
култура (увођење у 
посао, интерна 
комуникација). 

како се утврђују 
приоритети у 
погледу стручног 
усавршавања. 

3. Ограничени 
финансијски 
ресурси. 

4. Не ради се 
финансијска 
анализа интерне 
кадровске 
политике – 
колика је „цена 
коштања“ 
садашњег стања. 

5. Функција 
управљања 
финансијама у 
МЗЖС није 
позиционирана 
као примарно 
пратећа и 
помоћна, тако 
да не пружа 
довољно 
подршку другим 
секторима.  

6. Апатија и 
недостатак 
мотивације код 
једног дела 
запослених – 
тзв. „умор од 
промена“. 

7. Колегијуми се 
одржавају без 
вођења 
записника и 
утврђивања 
закључака. 

8. Недовољна 
обученост за 
програмско 
буџетирање у 
складу са 
организационим 
циљевима и 
стратешким 
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приоритетима 
МЗЖС. 

9. Превелики обим 
посла по 
запосленом, у 
просеку. 

10. Није уређен 
трансфер знања 
међу 
запосленима. 

 
 

Оперативни план рада за меру 1.2 у 2018. години: Рок 

1. ГПУП спроводи прелиминарну анализу тренутног стања и даје своје 

препоруке  

јун-јул 2018. 

2. Формирати тим за спровођење мере (радну групу) август 2018. 

3. Чланови радне групе у сарадњи са осталим организационим јединицама 

анализирају тренутно стање, односно разматрају промену и утврђују 

предлоге акција и могућих опција; по потреби укључује се и ГПУП 

4. Упитник за запослене, ако је потребно 

5. Полуструктурирани интервјуи и фокус групе са кључним особљем, ако је 

потребно  

6. Израда прелиминарног нацрта 

август – септембар 

2018. 

7. Прелиминарни нацрт радна група представља руководству МЗЖС ради 

добијања коментара и сугестија 

октобар 2018. 

8. Израда финалног нацрта, по могућству са опцијама, и достављање 

руководству МЗЖС на даље одобравање 

новембар 2018. 

 

Ресор:   ПОЉОПРИВРЕДА  

Област 1: Функционисање Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (МПШВ) на хоризонталном нивоу 
 

Циљ: Смањење трошкова и ефикаснија употреба расположивих финансијских ресурса 

МЕРА 1.2: ФУНКЦИОНАЛНО ОСТВАРИВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА 

Резултат: Управа за аграрна плаћања води Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са 

законом који уређује овај регистар. 

Индикатор за 2017. годину: Договорена израда Плана реализације за преузимање Регистра 

пољопривредних газдинстава. 
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Индикатор за 2018. годину: Реализовано преузимање Регистра пољопривредних газдинстава 

од Управе за трезор. 

Индикатор за 2019. годину: Регистар пољопривредних газдинстава се води код Управе за 

аграрна плаћања. 

SWОT 

Унутрашњи чиниоци  Спољни чиниоци  

Снаге Слабости Могућности Претње 

1. Постојећи регистар 
је добро вођен и 
конципиран. 

2. Запослени (који 
тренутно раде) су 
добро обучени за 
рад са регистром. 

3. Запослени су 
мотивисани да се 
ова мера 
спроведе. 

4. Постоје 
аналитички 
документи и 
елаборати о 
опцијама за 
преузимање – пре 
свега у техничком 
погледу (систем 
„AJAX“ предвиђа и 
дефинше начин 
спровођења овог 
процеса). 

1. Финансијска 
средства су 
ограничена. 

2. Недовољно 
прецизно је 
дефинисан циљ 
у Акционом 
плану за 
оптимизацију. 

3. Није довољно 
јасна визија 
регистра у  
будућности. 

1. Могуће се 

искористити 

документа која 

су припремљена 

ранија: Елаборат 

о формирању 

Управе за 

аграрна плаћања 

из 2007. године, 

План 

преузимања 

регистра (2016. 

година), Акциони 

план (ПГ. 11 ). 

2. Потребно је да 

праћење 

спровођења ове 

мере врши Влада 

РС. 

3. Потребно је 

непосредно 

ангажовање 

руководилаца 

Управе за 

аграрна плаћања 

и Управе за 

трезор . 

1. Недостаје јасна 
политичка подршка 
за реализацију ове 
мере. 

2. Нису створени услови 
за прелазак 
обучених, кључних 
кадрова из Управе за 
трезор у Управу за 
аграрна плаћања, 
истовремено са 
преузимањем 
регистра. 

 

Оперативни план рада за меру 1.1 у 2018. години: Рок 

1. Обновити рад мешовите радне групе (комисије) која је формирана од 

представника Управе за трезр и Управе за аграрна плаћања, са задатком да 

спроведе преузимање регистра 

јун-јул 2018. 

2. Чланови радне групе у сарадњи са другим организационим јединицама 

анализирају тренутно стање, односно разматрају промену и утврђују 

август – септембар 

2018. 
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предлоге акција и могућих опција; по потреби укључује се и ГПУП у погледу 

анализе нормативних, организационих и кадровских предуслова (опција) 

3. Преиспитати измену индикатора у Акционом плану за оптимизацију 

4. Израда прелиминарног нацрта Плана реализације за преузимање регистра 

5. Прелиминарни нацрт радна група представља руководству Управе за 

аграрна плаћања, Управе за трезор, МПШВ и Министарства финансија ради 

добијања коментара и сугестија 

октобар 2018. 

6. Израда финалног нацрта Плана реализације за преузимање и његово 

спровођење 

новембар 2018. 

 

Област 2 Развој модерног управљања људским ресурсима у Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ) 

Циљ: Ефикасно управљање људским ресурсима, посебно у погледу стратешког 

планирања и управљања 

МЕРА 2.1: УСПОСТАВИТИ ПРОАКТИВНИ И ПЛАНСКИ РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И 

ОБУЦИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПОСЕБНО У ИНСПЕКЦИЈСКИМ СЛУЖБАМА 

Резултат: Унапређено вршење фитосанитарне, ветеринарске и пољопривредне 

инспекцијске службе у МПШВ, кроз јачање њихових административних капацитета и 

развој ефикасно управљање људским ресурсима 

Индикатор за 2017. годину: Формирана радна група за израду предлога новог 

Правилника о организацији и систематизацији радних места у МПШВ, на основу 

препорука Светске банке. 

Индикатор за 2018. годину: Спроведена анализа потреба  за јачањем 

административних капацитета и људских ресурса у фитосанитарној, ветеринарској и 

пољопривредној инспекцији.  

Индикатор за 2019. годину: Утврђена интерна политика (стратегија) развоја управљања 

људским ресурсима у инспекцијским службама МПШВ. 

SWОT 

Унутрашњи чиниоци  Спољни чиниоци  

Снаге Слабости Могућности Претње 

1. Запослени у 
МПШВ су 
мотивисани да 
остваре резултате 
ове мере.  

1. Не примењује се 
методолошки 
приступ у 
препознавању 
функција и  

Могуће је обезбедити 
стручну подршку од 
других органа и 
пројеката. 

1. Хронични недостатак 
финансијских ресурса 
и постојећа политика 
финансијске 
консолидације. 
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2. Подаци о 
запосленима су 
уредни и 
квалитетно 
вођени.  

3. Испуњени захтеви 
за спровођење 
мера и коришћење 
ИПА фондова. 

4. Запослени имају 
довољно искуства, 
знања да спроведу 
ову меру. 

5. Организациона 
култура 
препознаје тимски 
рад као вредност 

описивању 
послова. 

2. У пракси се не 
врши довољна 
финансијска 
аналитика. 

3. О мерама за 
оптимизацију се 
недовољно 
комуницира 
унутар МПШВ. 

4. Занемарује се 
политика 
задржавања 
квалитетних 
кадрова. 

 2. Стручно усавршавање 
и обуке нису 
подједнако доступне 
свим запосленима у 
инспекцијским 
службама (посебно 
онима који раде у 
управним окрузима). 

3. Информационо-
комуникациона 
опрема је дотрајала. 

4. Непредвиђене 
измене прописа утичу 
на организацију рада 
МПШПВ. 

 

Оперативни план рада за меру 2.1 у 2018. години: Рок 

1. ГПУП спроводи прелиминарну анализу тренутног стања и даје своје 

препоруке  

јун-јул 2018. 

2. Формирати тим за спровођење мере (радну групу) август 2018. 

3. Чланови радне групе у сарадњи са осталим организационим јединицама 

анализирају тренутно стање, односно разматрају промену и утврђују 

предлоге акција и могућих опција; по потреби укључује се и ГПУП 

4. Упитник за запослене, ако је потребно 

5. Полуструктурирани интервјуи и фокус групе са кључним особљем, ако је 

потребно  

6. Израда прелиминарног нацрта 

август – септембар 

2018. 

7. Прелиминарни нацрт радна група представља руководству МПШВ-а ради 

добијања коментара и сугестија 

октобар 2018. 

8. Израда финалног нацрта, по могућству са опцијама, и достављање 

руководству МПШВ на даље одобравање 

новембар 2018. 

 

Ресор:   ЗАПОШЉАВАЊЕ  
 

Циљ: Подизање квалитета у пружању услуга Националне службе за запошљљавање 

(НСЗ) 

МЕРА 1.1: УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ПРОФИЛИСАЊА И СТРУЧНОГ САВЕТОДАВНОГ РАДА 

СА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА У НСЗ 

Резултат: Реализован поступак сертификације саветника за запошљавање у НСЗ-у; 

Реализован програм обуке за саветнике за запошљавање за унапређење метода 
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саветодавног рада и профилисања; Израђени профили ризика незапослених лица на 

евиденцији НСЗ-а у складу са новом методологијом. 

Индикатор за 2017. годину: Број сертификованих саветника за запошљавање и 

саветника за запошљавање особа са инвалидитетом је повећан на 85% од укупног броја 

саветника до краја 2017. године. 

Индикатор за 2018. годину: 100% саветника за запошљавање и саветника за 

запошљавање особа са инвалидитетом НСЗ-а су сертификовани; Број обучених 

саветника за запошљавање и саветника за запошљавање особа са инвладитетом је 25% 

у односу на укупан број; Број незапослених лица са  израђеним профилом ризика 

повећан на 50%. 

Индикатор за 2019. годину: Број обучених саветника за запошљавање и саветника за 

запошљавање особа са инвладитетом је 100% у односу на укупан број; Број 

незапослених лица са  израђеним профилом ризика повећан на 80%. 

МЕРА 1.2: УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДА САВЕТНИКА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У 

ФИЛИЈАЛАМА НСЗ ЗА РАД СА ПОСЛОДАВЦИМА 

Резултат: Реализован програм обуке за саветнике за запошљавање за рад са 

послодавцима, у складу са новоразвијеним Програмом обуке; Повећан број 

послодаваца је упознат са услугама и мерама активне политике запошљавањa; 

Повећано учешће запошљавања лица са евиденције НСЗ у укупном запошљавању 

Индикатор за 2017. годину: Број обилазака послодаваца у 2017. години повећан у 

односу на планирани број; Повећано учешће запошљавања лица са евиденције 

Националне службе  у укупном запошљавању повећано  у  2017. години.    

Индикатор за 2018. годину: Број саветника за запошљавање и саветника за 

запошљавање особа са инвалидитетом који је прошао новоразвијени Програм обуке за 

рад са послодавцима је повећан на 25% од укупног броја саветника до краја 2018. 

године; Број контактираних послодаваца до краја 2018. године повећан у односу на 

планирани број из документа Пројектни оперативни приручник; Повећано учешће 

запошљавања лица са евиденције НСЗ у укупном запошљавању у  2018. години у односу 

на 2017. годину.   

Индикатор за 2019. годину: Број саветника за запошљавање и саветника за 

запошљавање особа са инвалидитетом који је прошао новоразвијени Програм обуке за 

рад са послодавцима је 100% од укупног броја саветника до краја 2019. године; Број  

обилазака  послодаваца у 2019. години повећан у односу на планирани број у 2018. 
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години; Повећано учешће запошљавања лица са евиденције НСЗ-а у укупном 

запошљавању у 2019.  у односу на 2018. годину. 

SWОT 

Унутрашњи чиниоци  Спољни чиниоци  

Снаге Слабости Могућности Претње 

1. Постоји довољно 
финансијских 
ресурса.  

2. Развијена је  
интерна мрежа 
тренера (едукатора). 

3. На располагању су 
сви потребни 
технички услови, 
простор и сл. 

4. Постоји довољно 
искуства у 
организацији 
интерних тренинга. 

5. У току је редизајн 
тренинг програма 
(јун/јул 2018). 

1. Није усаглашена 
визија тренинг 
програма. 

2. Постоје разлике 
између визије и 
конкретног 
исхода тренинг 
програма. 

3. Запослени су 
потенцијално 
засићени 
обукама.  

4. Због обима 
посла могуће је 
да запослени 
неће бити 
расположиви за 
ове обуке. 

1. Реализацију ове 

мере може да 

подржи пројекат 

Светске банке 

„Унапређење 

конкурентности 

запошљавања“.  

2. Могућа је и 

подршка ГПУП-а. 

1. Због спољних 
чинилаца на које се 
не може утицати 
могуће је пробијање 
рока за редизајн 
тренинг програма. 

2. Одлив кадрова из 
НСЗ. 

 

Оперативни план рада за меру 1.1 и 1.2 у 2018. години: Рок 

1. Формирати тим за спровођење мере (радну групу) унутар НСЗ јун - јул 2018. 

2. Чланови радне групе у сарадњи са осталим организационим јединицама 

анализирају тренутно стање, односно разматрају промену и утврђују 

предлоге акција и могућих опција; по потреби укључује се и ГПУП 

3. Израда прелиминарног нацрта Тренинг програма 

август – септембар 

2018. 

4. Прелиминарни нацрт радна група представља руководству НСЗ-а ради 

добијања коментара и сугестија 

октобар 2018. 

5. Израда финалног нацрта, по могућству са опцијама, и достављање 

руководству НСЗ-а на даље одобравање, након чега следи његова 

имплементација 

октобар - новембар 

2018. 

 

Ресор:   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
 

Циљ: Оптимизација у пружању јавних услуга корисницима социјалне помоћи 
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МЕРА 1.3: ОПТИМИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА (МАТЕРИЈАЛНИХ, ФИНАНСИЈСКИХ, 

ЉУДСКИХ) У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Резултат: Развој других услуга у локалној заједници и услуга подршке породици са 

децом у кризи. 

Индикатор за 2017. годину: Повећање броја установа које су донеле План 

трансформације. 

Индикатор за 2018. годину: Нормирани ближи услови и стандарди за пружање услуге 

породичног сарадника - правилник Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања (МРЗБСП). 

Индикатор за 2019. годину: Повећање броја лиценцираних пружалаца других услуга у 

локалној заједници и услуга подршке породици са децом у кризи. 

SWОT 

Унутрашњи чиниоци  Спољни чиниоци  

Снаге Слабости Могућности Претње 

1. Значајан потенцијал 
код запослених у 
МРЗБСП за 
прилагођавање 
променама.  

2. Постоји потребно 
знање и искуство (за 
развој услуга 
заједници). 

3. На располагању су 
наменски 
трансфери за 
подршку локалној 
самоуправи за 
услуге у заједници.  

4. Нормативни услови 
су испуњени – 
постоји законска 
регулатива. 

1. Недостатак 
кадровских 
капацитета у 
МРЗБСП. 

2. Забрана 
запошљавања 
нових кадрова је 
још увек на снази. 

3. Планови 
трансформације 
које су израдиле 
установе до сада 
нису прихваћени у 
МРЗБСП. 

4. Не постоје 
финансијске 
анализе које би 
показале 
трошкове и 
користи ове мере. 

5. Слаба је интерна 
комуникација по 
вертикалној равни 
(руководиоци-
службеници) у 
вези очекиваних 

1. Потребно је више 
искористити 
ауторитет МДУЛС и 
СКГО према 
јединицама 
локалне 
самоуправе.  

2. Нису довољно 
размотрене 
могућности 
активнијег 
укључивања НВО 
сектора. 

3. Анализа утрошка 
средстава – 
конкретнија 
контрола (тиче се 
функционисања 
локалних 
самоуправа). 

4. Широке 
консултације на 
терену – 
консултативни 
процеси 
(мултисекторске...). 

1. Политичке промене 
и промена 
руководства у 
МРЗБСП и локалним 
самоуправама 
негативно утичу на 
остварење резултата 
ове мере; доводи до 
промене приоритета 
министарства, чак и 
локалне самоуправе. 

2. Слаби капацитет на 
локалном нивоу за 
пружање услуга у 
заједници. Локална 
самоуправа врло 
тешко преузима 
обавезе у социјалној 
заштити. Нема 
санкација за локалне 
самоуправе у том 
погледу, тако да се 
не може утицати на 
њих. Постоје и 
локалне самоуправе 
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резултата ове 
мере.  

 које немају услуге у 
локалној заједници. 

3. Сарадња НВО и 
локалних 
самоуправа, је 
неуједначена.  

 

Оперативни план рада за меру 1.3 у 2018. години: Рок 

1. Дефинисати пројектни задатак за консултанта који ће помоћи МРЗБСП у 

припреми нацрта Стратегије деинституционализације 

2. Ангажовање консултанта 

3. Израда прелиминарног нацрта стратегије и представљање МРЗБСП-у 

јун 2018. 

4. Формирати тим за спровођење мере (радну групу) јун 2018. 

5. Чланови радне групе у сарадњи анализирају тренутно стање, односно 

разматрају промену и утврђују предлоге акција и могућих опција; 

сагледавају до сада урађене планове трансформација установа; по потреби 

укључује се и ГПУП 

6. Упитник за локалне самоуправе, ако је потребно 

7. Полуструктурирани интервјуи и фокус групе са кључним особљем, ако је 

потребно  

8. Чланови радне групе израђују финални нацрт стратегије 

август – октобар 

2018. 

9. Припрема планова трансформације установа за потврђивање од стране 

МРЗБСП-а  

новембар 2018. 

 

 

 

 

 

ГПУП 
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Анекс 2 –ТРЕНИНГ ПРОГРАМ (Развој капацитета) 

Развој капацитета је процес кроз који појединци, организације и друштва добијају, 

ојачавају и одржавају своја знања, вештине и способности за обављање послова за које 

су одговорни и за постављање и остваривање сопствених развојних циљева. Углавном 

се ради о побољшању ефикасности, често на организационом нивоу. 

Основни концепт управљања промена подразумева и одређени степен индивидуалног 

или колективног учења.  

Преглед 

Планирање обука користи приступ „одозго према доле“ како би се осигурало да 

национални и стратешки планови представљају основу за утврђивање потребне обуке у 

министарствима.   

Оптимизација и промена су двоструко усмерени процеси: „одозго према доле и одоздо 

према горе“, који почињу на појединачном нивоу и воде нагоре у организацијама до 

перформанси и резултата организационих јединица и министарстава.   

На СЛИЦИ 7 испод су приказани ланац планирања и резултата обуке.  

 Резултат    Планирање 
Централни ниво 

 

Утицај      Национални планови  

 
 Праћење и 

евалуација 
 

    

Организоцани 
ниво 

Исход 
 
Праћење и 
евалуација 

  Стратетшки и оперативни планови 

    

    

Индивидуални 
ниво 

Учинак  
Праћење и 
евалуација 

Индивидуални планови – радни 
циљеви 

    

                      Имплементација  

 

Активности за развој капацитета треба да буду континуиране и одрживе, што значи да 

се тренинг и друге развојне активности требају наставити након завршетка овог пројекта 

и подршке ГПУП, јер је то најбољи начин да се обезбеде пуни ефекти промена које ће 

се остварити. Отуда одлучујућу улогу у дефинисању конкретних тренинг активности и 
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тема у вези са увођењем и јачањем концепта управљања промена у јавној управи треба 

да имају МДУЛС и НАПА. Наравно едукација треба да буде циљано усмерена на 

службенике и запослене који су директно укључени у одређене промене, без обзира на 

ресор из којег долазе. Врло је важно и да програми обука у смислу методе тренинга,  

тема које ће се обрађивати, начина излагања (рада на тренингу) и времена када ће се 

поједине теме обрађивати, требало би да буду примерени конкретним пословним 

обавезама запослених и роковима за њихово извршење. 

Тренинг програм за управљање променама и акциони планови за оптимизацију 

У процесу извршења акционих планова за оптимизацију, припремљених на основу 

препорука СБ, Тренинг програм треба да подржи реализацију конкретних мера из тих 

планова. Он треба да буде координиран од стране МДУЛС-а и реализован у сарадњи са 

НАПА. У процесу припреме потребно је консултовати потребе ресорних органа.  

Основне теме које се препоручују су: 

(1) „Управљање променама и оптимизација јавне управе: уводни тренинг“. Тренинг 

треба да обухвати основне теме у вези са управљањем променама у јавном 

сектору, а у склопу свеобухватног процеса реформе и оптимизације јавне управе. 

Циљна група су службеници из свих организационих облика у јавном сектору, а 

посебно руководиоци нижег и средњег ранга. Учесници се кроз тренинг упознају 

са:  

‒ основним циљевима и правцима реформе и оптимизације јавне управе у 

Србији; 

‒ појмом и концептом управљања променама и значају који правилно 

управљање променама има за процес оптимизације јавне управе; 

‒ кључним компонентама, стратешким и аналитичким приступом 

управљању променама;  

‒ како да анализирају све чиниоце (унутрашње и спољне, позитивне и 

негативне) који могу да утичу на реализацију промене, односно упознају 

се са начинима за препознавање и превазилажење отпора променама;  

‒ како да препознају и укључе све заинтересоване стране у промену и  

‒ како да обезбеде благовремену и правилну комуникацију у току промене 

и др.  

Исход тренинга је стицање основних знања у вези управљањем променама и 

оптимизацијом у јавној управи. Тренинг траје један радни дан, метод рада је 

предавање уз презентацију и дискусија. 

(2) „Управљање променама и оптимизација јавне управе: напредни ниво“. Програм 

тренинга би по правилу требало да буде припремљен полазећи од конкретних 



   

  48 
 

мера за оптимизацију у одређеном ресору или јавној управи у целини. Циљна 

група овог тренинга су руководиоци и запослени у организационим облицима 

који су активно укључени у спровођење одређеног акционог плана (или мере) за 

оптимизацију. Учесници се кроз овај тренинг детљаније упознају са: 

‒ циљевима, очекиваним резултатима и сврхом конкретних мера за 

оптимизацију у јавној управи; 

‒ концептом управљања променама и његовом практичном применом у 

конкретним околностима, по могућству са примерима добре праксе у 

сличним реформама у државама чланицама ЕУ;  

‒ како да препознају све заинтересоване стране и комуникационе канале са 

њима; 

‒ како да препознају кључне компонете и функције у процесу управљања 

променама и да формирају тим за промене у својој организацији; 

‒ како да поставе оперативни план рада; 

‒ како да обезбеде правилно препознавање и управљање чињеницама 

током реализације промене; 

‒ како конкретизовати отпоре променама, разумети њихове изворе и 

одабрати активности које ће помоћи у њиховом превазилажењу.  

Исход тренинга је нацрт оперативног плана рада за спровођење конкретне мере за 

оптимизацију, који може бити практично примењен. Тренинг траје један радни дан, 

метод рада је предавање уз презентацију и дискусија.  

Како би се остварили пуни ефекти на увођење и јачање концепта управљања променама 

у јавној управи овај Тренинг програм, његови исходи и циљне групе, треба да се стално 

преиспитују. Тиме се обезбеђује и одрживост и примењивост целог концепта у 

будућности. Отуда је потребно да се у сарадњи МДУЛС, НАПА и ГПУП размотре и друге 

теме које су од значаја за развој капацитета за управљање променом, посебно оне 

везане за: унапређење интерне и екстерне комуникације, развој људских ресурса, 

макроаналитику, препознавање кључних функција и процеса, њихову организацију, 

систематизацију и стандаризацију.  

Како би се обезбедили циљеви Тренинг програма поред класичних метода техника 

(тренинг у просторијама НАПА) примениће се и методе које омогућавају да већем броју 

заинтересованих тренинзи буду доступни, односно да учесници буду максимално 

сконцентрисани на тренинг. У том смислу примерени су тренинг на даљину (видео 

техника) и вишедневни тренинг.  
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