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1. Општи задатак (ТоР) 
 
Општи циљ Групе за подршку управљању променама (у даљем тексту: ГПУП) је обезбеђивање 
континуиране саветодавне и нужне додатне аналитичке подршке Министарству државне 
управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) и релевантним органима у циљу 
припреме, координације, имплементације, и „преношења“ и комуникације препорука из 
Функционалних анализа (У даљем тексту: ФА), које је припремила Светска банка (у даљем 
тексту: СБ), као део пројекта ЕУ ИПА 2014 „Реструктурирање и оптимизација у државној управи 
у Републици Србији 2015-2018“ (пројекат).  
 
У циљу разумевања процеса и успоствљања одговарајуће климе, ГПУП би требало да успостави 
концепт управљања порменама и да достави смернице за успостављање релативне структуре 
(регулаторна, организациона и комуникациона) – које су намењене примени и унапређењу 
процеса управљања променама. Од ГПУП се очекује да блиско сарађује са тимовима за 
имплементацију у ресорним министарствима (који су састављени од запослених који раде на 
пословима реструктурирања и оптимизације), и са консултантима СБ и припреми мапа пута 
(акционих планова), општих смерница, методологија у вези са препорукама ФА, заједно са 
предлозима за измене законодавног оквира који се односи на процес реструктурирања – при 
чему су све активности праћене комуникационом кампањом.  
 
ГПУП ће бити у сталној комуникацији са свим заинтересованим странама у пројекту у вези са 
имплементацијом препорука ФА, обезбедиће тренинг за тимове за имплементацију у ресорним 
министарствима и пружиће пуну подршку Влади у имплементацији предложених реформских 
мера. ГПУП ће бити одговорна за промовисање партиципативног и колаборативног процеса, као 
и стварно власништво над резултатима пројекта. Додатно, ГПУП треба да обезбеди усклађивање 
пројекта са Стратегијом реформе јавне управе у Србији (у даљем тексту: Стратегија РЈУ), као и са 
Програмом Владе и Акционим планом за његово спровођење (до октобра 2017). 

 

2. Уводне напомене  
 
Реформа јавне управе једна је од три стуба политике проширења Европске уније, те се значај 
проактивног прихватања промена које се дешавају у јавној управи Републике Србије морају 
сагледати и у контексту прихватања стандарда које подразумева појам европског 
административног простора (European Administrative Space).  
 
Стратегија Реформе јавне управе усвојена у јануару 2014. године (Сл. гласник РС бр. 9/14, 42/14 
–исправка, пречишћен текст закључно са изменама из Сл. гл. РС бр. 42/14 које су у примени од 
23/04/2014), дефинише општи циљ реформе као даље унапређење јавне управе (ПА) у складу 
са принципима европског административног простора и пружањем висококвалитетних услуга 
грађанима и предузећима, као и стварање такве јавне управе која ће значајно да допринесе 
економској стабилности и подизању животног стандарда. Узимајући у обзир Принципе добре 
управе које је развила СИГМА (Principles of Public Administration), даљи процес реформе јавне 
управе у Србији ће се ослањати на већ доказане конкретне принципе као што су: 
децентрализација, деполитизација, професионализација, рационализација и модернизација.  
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3. ОКВИР КОМУНИКАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 
 

3.1 Концепт управљања променама 
 
Унутрашње промене у пословању неке организације подразумевају визију развоја која 
генерише те будуће трансформације. Постојање јасне визије нарочито је пожељно када се 
промене спроводе у великим организационим системима, који подразумевају велики број 
људи, запослених на различитим позицијама, са различитим описима послова и листом 
задужења.  
 
Визија нужно не мора, и често није, да буде разумљива и прихватљива свим запосленима. 
Управо супротно, крупне промене унутар организацијe најчешће се не дочекују са 
одушевљењем, јер траже промену организационе културе и излазак запослених из зоне 
комфора, без обзира да ли је очекивана промена суштински негативна или позитивна. 
Наговештај промене стога често доводи до појаве отпора (change resistance). Отпор се, између 
осталог, јавља због недовољне и/или неадекватне комуникације, изостанка консултативног 
процеса са интерном јавношћу, неразумевања потребе за променом, осећања искључености 
запослених из процеса, недостатка поверења у бенефите које промена треба да донесе.  
 
Да би се осигурао успех транформационог процеса, унутар организације мора да се дешава 
управљање променама (change management) које није ништа друго до процес прилагођавања 
система (организације) да лакше, брже и економичније прихвати промену која се дешава. 
Управљање променама je процес који тече паралелно са самим транфсормационим процесима 
унутар организације. У питању је радни оквир унутар којег се одвија трансформација 
организације као целине или неког њеног дела.  
 
Иако РЈУ наставља процес који траје од 2010. године, напори и процеси комуникације у вези са 
њом били су ретки и некоординисани, без стратегије и континуитета. Са те тачке гледишта, 
пројекат ЕУ ИПА „Реструктурирање и оптимизација у јавној управи Републике Србије 2015-2018“ 
није могао да се ослони на претходне акције или документе. Претходна комуникација била је 
претежно усмерена на неутрализацију потенцијалних штета након процеса смањења броја 
запослених, што је представљало прву фазу реформе. Из тог разлога је у оквиру овог пројекта 
предвиђена стратешка брига о комуникацији како активности пројекта, тако и комуникација 
ресора укључених у пројекат.  
 
Комуникацијске активности Групе за подршку управљању променама (ГПУП) садрже неколико 
компоненти од којих су најважније следеће: 
  

 Компонента заговарања (информисање и мотивација руководилаца у ресорима у виду 
израде позитивног оквира у свим ресорима за ефикасно спровођење мера 
оптимизације);  

 Социјална мобилизација (кроз екстерну комуникацију пројекта утицање на 
информисаност институција, организација цивилног друштва, грађана и медија, те 
изградња позитивне слике и процеса оптимизације и реструктурирања);  

 Комуникација бихејвиоралне промене (партикуларна, појединачна комуникација са 
актерима у органима укљученим у пројекат и директно надлежним за реализацију мера 
у циљу промовисања промена начина понашања са бенефитима). 
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Циљ ових напора је да се осигура јасан увид међу доносиоцима одлука и руководиоцима у 
ресорним министарствима о предностима и пожељним резултатима које спровођење 
реформских процеса (ширe) и дефинисаних мера (уже) треба да донесе, као и о нужности 
пажљивог управљања променама, предностима сарадње ресора на плану управљања 
променама, као и размени и координацији информација унутар девет ресора укључених у 
пројекат.  
 

3.2 Принципи комуникације 
 
Почетна тачка сваког процеса комуникације морају бити поруке (садржај реформског процеса) 
упућене од стране лидера (министри, државни секретари, директори агенција). Резултати 
истраживања које је спроведено у оквиру пројетка показује да већина запослених само њима 
верује када су у питању тако важни и захтевни процеси и одлуке. Свака промена се стога не само 
примењује принципом одозго ка доле већ и комуникација треба да има тај смер.  
 
Из тог разлога је важно имати на уму да је за ефикасно управљање променама од суштинског 
значаја активно учешће високих доносилаца одлука у процесу оптимизације и реструктурирања. 
Уколико изостане конкретно, дубинско и континуирано комуницирање циљева, бенефита, 
нужности и легитимности захтеваних промена од стране руководства, пуно разумевање 
захтеваних промена лако може да изостане. Због тога је улога руководилаца средњег и вишег 
нивоа и примена њихових лидерских вештина на плану комуникације и преношења визије од 
суштинског значаја за ефикасну реализацију мера оптимизације и реструктурирања.  
 
Улога руководилаца не огледа се само у надзору и координацији реализације активности, 
односно, мера оптимизације које су дефинисане као обавеза појединачних ресора према 
Акционом плану за спровођење програма Владе. У много већој и значајнијој мери говори се о 
суштинском учешћу и посвећености руководилаца да се дубинска трансформација коју мере 
оптимизације доносе изврши на плану измене организационе културе сваког појединачног 
органа који је део овог пројекта и да се нове вредности усвоје од стране запослених.  
 

3.3 Дефинисање појмова  
 

 Реструктурирање  
Подразумева бројне промене у структурама организације, у систематизацији и дефинисању 
радних места, као и нивоа броја запослених. Ове промене се могу резимирати као 
„рационализација“ јер имају за циљ стварање оптималног броја запослених у јавном сектору.  
 

 Оптимизација  
Подразумева успостављање радних процеса унутар организације на начин да се сви постојећи 
капацитети и ресурси ангажују на најефикаснији, најефективнији и најекономичнији начин, 
односно, да се постижу већи резултати са мањим ресурсима у смислу одрживости система.  
 

 Модернизација  
Подразумева структурне и системске промене унутар јавне управе које доносе организационе, 
функционалне и менаџерске новине, као и нов приступ управљању људским ресурсима.  
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4. ШТА ЈЕ СТРАТЕШКИ ОКВИР ЗА КОМУНИКАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 

УПРАВЉАЊА ПРОМЕНАМА?  
 
Стратешки оквир за комуникационе активности за управљање променама (даље: 
Стратегија комуникације УП) је пратећи документ Стратешког оквира за управљање 
променама која је носећи документ – производ пројекта ЕУ ИПА 2014 „Реструктурирање и 
оптимизација у државној управи у Републици Србији 2015-2018.“  
 
Главни циљ Стратегије комуникације УП је подршка напорима надлежних институција да  
ефикасно, континуирано и јасно током читавог трајања пројекта али и након њега, током укупног 
спровођења реформе јавне управе (РЈУ), комуницирају визију и циљеве спроведених и будућих 
промена које РЈУ доноси директно извршиоцима и руководиоцима у органима јавне управе а 
последично и грађанима као крајњим коринисцима услуга органа јавне управе. Комуникација и 
комуникациони процеси препознају се као кључни фактор за сваки процес реформе, сваку 
иницијативу и управљање променама. Ако организација која имплементира промену не 
прихвати нови систем рада неће дати очекиване резултате.  
 
Стратешки вођена комуникација при великим трансформацијама у организацији треба да 
обезбеди следеће:  
 

 Јасно артикулисање визије до које увођење промена треба да доведе;  

 Укључивање целокупне интерне јавности у процес транформације;  

 Дистрибуцију „власништва“ над променом на све запослене, од непосредно одговорних 
лица до сваког извршиоца;  

 Сагледавање значаја појединачног запосленог у организацији;  

 Унапређење и јачање поверења између запослених и руководства;  

 Превазилажење страха и отпора промени (појава „тихог отпора бирократије“);  

 Јачање постојећих и утемељење нових вредности органа (организације) а које су 
последица спроведених промена;  

 Бољу радну атмосферу и однос међу запосленима; 

 Унапређење и/или промену организационе културе. 
 
У исто време, овај документ има улогу алата за оснаживање институција у области интерне и 
екстерне комуникације што за крајњи циљ има враћање угледа и унапређење репутације 
појмова „државни службеник“ и „орган државне управе“, што је од дугорочног значаја за 
посвећеност сваког запосленог спровођењу РЈУ. Ово се посебно истиче, имајући у виду да су 
јавни службеници кључни носиоци реформе јавне управе и у највећој мери од њих зависи и 
спровођење укупних реформских процеса, као и квалитет услуга према грађанима.  
 
Овај документ замишљен је као практичан водич за запослене на пословима комуникације у 
органима и подршка у њиховим напорима да пренесу кључне поруке, подршку и разумевање 
како екстерне, тако и интерне јавности. Такође, важно је да се у оквиру овог документа 
предложи и најбољи модел организације (поделе активности) међу надлежним институцијама 
како би се предвиђена комуникација успешно спровела.  
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Из тог разлога најзначајнији акценат у овој Стратегији стављен је на инвестирање времена у 
информисање, комуникацију и сарадњу са запосленима у органима и рад са запосленима, а што 
ће бити дефинисано припадајућим Акционим планом у којем се налазе излистане активности у 
три кључне области:  
 

 Јачање интерне комуникације и изградња подршке за реформу јавне управе;  

 Јачање капацитета лица задужених за комуникацију у надлежним институцијама; 

 Спровођење кампање за већу видљивост актера и активности у процесу оптимизације.  
 
Из свих набројаних разлога одлучено је да овај документ буде сажет и концизан и да не понавља 
чињенице и увиде који се појављују у Стратегији управљања променама као кровном производу 
пројекта али ни оне који се евентуално појављују у документима које су током имплементације 
пројекта израдили експерти Групе за подршку управљању променама (ГПУП). Стратегија 
комуникације ће се само реферисати на документа које је израдио експерт за стратешке 
комуникације онде где је нужно да се контекстуализује појединачни став или предложена 
активност.  

 

5. АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ 
 

5.1 Спроведене активности и уочене слабости  
 
Сви увиди и кључни налази настали су као резултат спроведених активности пројекта у области 
комуникације. Анализa je укључивала:  
 

 Анализу докумената; 

 Онлајн истраживање за запослене на положају у јавној управи1;  

 Дубинске интервјуе са извршиоцима и запосленима на положају;  

 Састанке са запосленима на положају у одабраним министарствима;  

 Анализу медијских садржаја;  

 Израду докумената о стању комуникација у појединим ресорима (6 докумената).  
 

Налази добијени током аналитичке фазе пројекта показују недостатак стратешког приступа 
комуникацијама у ресорима који су обухваћени пројектом. Уочени су велики изазови у области 
интерне комункације у скоро свим органима, као и недостатак фокуса на интегрисаном 
управљању комуникацијама у јавној управи као систему. Овакво стање последица је неколико 
чињеница од којих су најзначајније следеће:  
 

 Реформа јавне управе као једна од кровних политика Владе Србије нема своју 
комуникациону стратегију (у овом тренутку постоје само поједина парцијална и 
међусобно неповезана документа која дотичу ову тему);  

 Влада Србије у овом тренутку нема своју комуникациону стратегију где би РЈУ била 
препозната као важан део Акционог плана Стратегије комуникације Владе РС;  

                                                             
1 Анализе су рађене кроз анонимни упитник и детаљне структурне интервјуе. Број запослених којима је 
послата анкета је око 3000, међутим веома мали број заиста је био спреман да помогне попуњавањем 
упитника.  
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 Уочен висок степен изазова и препрека у области интерне комуникације у већини ресора 
који су обухваћени пројектом;  

 Непостојање координације комуникације о кључним тачкама РЈУ на нивоу система јавне 
управе;  

 Комуникацијски тим МДУЛС-а се не препознаје као стратешки и хоризонтални 
механизам за комуникацију РЈУ као једне од кровних јавних политка Владе РС;  

 Оптимизација и реструктурирање се не препознају као теме од значаја за изградњу ПР-
а и репутације органа и високих доносилаца одлука у тим органима;  

 Уочено и у значајном степену непостојање додатног систематизованог места за 
комуникацију и односе с јавношћу ван кабинета највишег доносиоца одлука у 
органу/ресорном министарству (то лице било би „чувар институционалне меморије“ на 
плану комуникације и ПР-а); 

 Непостојање лица које у опису послова које обавља има „старање о интерној 
комуникацији“ у свим органима који учествују у пројекту;  

 Недовољно развијене вештине и компетенције руководилаца средњег и вишег нивоа у 
преношењу и комуникацији стратешке визије „низ вертикалу“;  

 Претпоставка да се аспекти РЈУ који се односе на запослене и њихов статус (у било ком 
облику) прихватају као подразумевајућа и позитивна појава;  

 Непостојање стратешких докумената комуникације појединачних ресора;  

 Квалитативне анализе медијских објава се израђују тек од недавно;  

 Односи са јавношћу (ПР) се и даље претежно перципирају као односи са медијима.  
 

 

5.2 Кључни изазови у успостављању интегрисане комуникације  
 
На основу наведених налаза и уочених недостатака закључује се да се кључни изазови за 
остваривање визије Стратегије комуникације управљања променама и успостављање 
интегрисане комуникације налазе у следећим појавама:  
 

 Непостојање радног места које у опису има „старање о интерној комуникацији“ 
 
Анализом постојећих правилника о унутрашњем уређењу и систематизација радних места у 
МДУЛС-у и партнерским ресорима укљученим у пројекат дошло се до налаза да не постоје 
извршилачка ни руководећа радна места која у опису послова предвиђају активности везане за  
комуникацију и успостављање интерних процедура за бржу, ефикаснију и интензивнију размену 
информација, докумената и обавештења нужних за ефикасно обављање послова из 
надлежности органа, као и информација од значаја за запослене.  
 
Док је у корпоративном сектору интерна комуникација препозната као један од кључних 
предуслова успешног пословања, у јавном се сектору, макар у Републици Србији, она још не 
препознаје као релевантно поље за рад и напредовање. Ова ситуација представља изазов и 
потенцијални ризик, имајући у виду да је за успешно управљање променама, које се дешавају 
на свим нивоима у систему јавне управе у Републици Србији, адекватна интерна комуникација 
неопходна како би се промене успешно спровеле. Уколико се трансформациони процеси не 
комуницирају на адекватан начин, степен прихватања промене, чак и када је она обавезујућа, 
под великим је знаком питања зато што је отпор промени изузетно честа појава која омета 
предузете активности.  
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Отпор промени јавља се као реакција на напуштање комфорне зоне коју увођење промене 
руши. Он је умногоме унутрашњи процес у личности, који има у значајном степену психолошке 
узроке. Истовремено, некада је отпор промени у потпуности рационална одлука запослених у 
организацији, представљајући њихов одговор на потенцијално неадекватно третирање од 
стране управљачких стурктура у процесу трансформације организације.  
 

 Непрепознавање интерне јавности као кључне јавности за процес оптимизације и 
реструктурирања  

 
Интерна јавност је кључна циљна јавност од које зависи у највећем степену резултат предузетих 

организационих промена. Запослени у органима у којима је потребно спровести мере 

оптимизације су директни имплементатори мера али истовремено лица која ће у највећем 

степену у свом свакодневном раду осетити ефекте тих мера. Ова чињеница не односи се само 

на спровођење мера из акционих планова оптимизације и реструктурирања већ на већину 

процеса који се унутар јавне управе спроводе у оквиру РЈУ.  

Промена перспективе из које се посматра запослени у органу јавне управе је стога нужан 

предуслов за укупан резултат свих реформских процеса који потпадају под РЈУ. Из тог разлога је 

интерна комуникација поље које захтева посебну пажњу, а које је овом тренутку непокривено.  

Савет за реформу јавне управе дана 14. фебруара 2018. године је усвојио „Студију изводљивости 

за оптимизацију организационе структуре органа државне управе у службама Владе и стручним 

службама управних округа“, као и „Анализу и смернице за обједињавање функција стратешког, 

оперативног и финансијског планирања и интерне контроле, са препорукама за измену прописа, 

где се наводи да „Секретаријати представљају централна места за координацију хоризонталних, 

заједничких активности и послова у министарствима“. 

Препорука: увидом у све предложене измене у организационој структури и реалокацији 
послова кроз нову систематизацију активности, област интерне комуникације сместити у неко 
од извршилачких и/или руководећих радних места у секретаријатима министарства. 
 
Смештање активности у области интерне комуникације у секретаријат треба да осигура следеће:  

 
 Јачање позиције секретаријата као координационог тела у ресорном министраству;  

 Унапређење капацитета запослених у Секретаријату у новој области радних процеса;  

 Додатно унапређење координације свих активности министарства; 

 Унапређење пословне комуникације у органу; 

 Успостављање нове организационе културе (тимски дух, кохезија запослених, 

осећање власништва, осећање укључености, осећање да је Секретаријат место 

подршке запослених, а не искључиво место захтева, налога и санкција; култура 

двосмерне комуникације; осигурање повратне информације, редовна 

информисаност свих запослених о информацијама од општег интереса као и 

партикуларно по секторима и ужим организационим јединицама); 

 Увођење коцепта управљање променама кроз активности на плану интерне 

комуникације; 

 Ефикасније и економичније обављање послова у свим секторима;  
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 Изградња и очување „институтуционалне меморије“ у области комуникације у 

ресорном министарству (изградња компетенција Секретаријата у области интерне 

комуникације); 

 Континуирана подршка служби за односе с јавношћу у кабинету министра. 

Постављањем Секретаријата као централне организационе јединице, у којој су обједињене 

стратешка, оперативна и финансијска функција налаже да се евентуалне активности у области 

интерне комуникације сместе у унутар Секретаријата, чиме се додатно осигурава да се послови 

у области комуникације дефинишу истовремено као стратешки и оперативни послови од значаја 

за целокупан орган. Додатна вредност оваквог концепта је у томе да се област комуникације на 

тај начин „штити“ и осигурава као група активности која није под надзором неког од сектора, 

што би од комуникације направило партикуларну активност.  

Предложена нова организациона структура Секретаријата у области интерне комуникације 

може бити успостављена кроз два концепта:  

 Систематизацијом једног извшилачког радног места дефинисати опис посла који 

укључује и „старање о интерној комуникацији органа“ и  

 Систематизацијом дефинисати надлежност Секретаријата за „старање о интерној 

комуникацији“ без изричитог партикуларног систематизовања извршилачког 

радног места.  

Препорука: комбинацијом оба концепта осигурава се да се унутар Секретаријата сачини 

Координациони тим за интерну комуникацију који оперативно води извршилац распоређен 

на радном месту које у опису посла има „старање о интерној комуникацији“. Овакво решење 

треба да осигура следеће:  

 Систематизацијом извршилачког радног места осигурано је да један државни 

службеник „дужи предмет“ – да је одговоран за активности у наведеној области;  

 Дефинисањем комуникације као надлежности Секретаријата омогућава се да  

Секретаријат континуирано, тимски, интегрисано и уз велике капацитете  поступа у 

области интерне комуникације министарства;  

 Успостављена је шира „институционална меморија“ и капацитети који неће бити 

угрожени у случају да појединачни државни службеник напусти државну управу;  

 Унутар Секретаријата постоји капацитет за менторство у случају доласка новог 

извршиоца који „дужи предмет“ интерне комуникације;  

 Осигурава се изградња компетенција државних службеника у новој области послова;  

 Осигурава се равномерна расподела послова у наведеној области.  

 
 
 

 Недостатак капацитета за стратешко комуницирање и континуирано вођење кампање 
 
У свим ресорима у различитом степену се уочава недостатак капацитета у знању, вештинама, 
времену или људски ресурсима. Саветници за односе с јавношћу су најчешће везани за мандат 
функционера те је, услед честих промена у Влади, флуктуација лица на тим позицијама висока, 
што онемогућава континуитет у комуникацији и стратешком приступу. Саветници који послове 
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обављају при кабинету у значајном степену су усмерени на активности министра и других 
високих представника ресорног министарства. Ова ситуација не оставља времена за њихово 
дубље упознавање са свим процесима и активностима у органу.  
 

 Недостатак централизованог ПР места за комуникацију РЈУ 
 

Канцеларија за сарадњу са медијима Владе Републике Србије нема више стратешку, већ сада 
има оперативну позицију међу ПР-овима. ПР особе у појединим министарствима преузеле су 
саме на себе и организацију догађаја, позивање и информисање медија о активностима, те ни 
адекватне размене информација међу ресорима, па ни адекватне координације нема. 
Последица овога је недостатак стратешког приступу комуникацији РЈУ, за коју је од кључног 
значаја да постоји један центар за ширење порука, било да је то МДУЛС, или да је та активност  
пренета на Канцеларију за сарадњу са медијима. 
 

 Непостојање системског приступа стручном усавршавању саветника за односе с 
јавношћу  
 

Национална академија за јавну управу је централна институција система стручног 
усавршавања у јавној управи Републике Србије, што отвара простор за успостављање система 
стручног усавршавања запослених на пословима комуникације и односа с јавношћу. Системски 
птиступ стручном усавршавању запослених на пословима комуникаиције мора да узме у обзир 
шири оквир знања и вештина, које излазе из оквира уског ПР поља. Запослени на пословима 
комуникације, нарочито имајући у виду да су углавном смештени у кабинету, те да известан број 
њих није у државно-службеничком стаутусу, често немају сва потребна знања о систему 
државне управе, правном и институционалном оквиру, као ни сазнања о системским 
реформским процесима који се тичу јавне и државне управе у целости. РЈУ је једна од таквих 
оквирних политика – она се „хоризонтално“ односи на целокупан систем јавне управе а што се, 
сагледавајући тренутно стање, у довољној мери не препознаје од стране лица запослених на 
пословима комуникације у бројним ресорима. У исто време, забрана запошљавања у јавном 
сектору додатно отежава капацитете за комуникацију јер не дозвољава повећање људских 
ресурса, чиме би се могли обезебедити адекватни капацитети за правилно вођење 
комуникација.  
 
 

5.3 Кратки преглед стања по органима  
 
Министарство државне управе и локлане самоуправе (МДУЛС)  
 

 Посебан саветник министра задужен за односе с јавношћу смештен у кабинету; 

 Посебан саветник министра задужен је, поред осталих дужности и ПР-а министра, и за 
комуникацију РЈУ; 

 Велики опсег активности и канала комуникације које покрива посебан саветник 
министра; 

 Екстерна комуникација на високом нивоу; 

 Током три владе (2014-2017) изјаве министарстава у медијима су састављане пажљиво, 
врло професионално, благовремено са фокусом на стратешким порукама ресора;  

 Нема систематизованог места за саветника за комуникацију ван кабинета министра;  
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 Нема радног места које у опису има „старање о интерној комуникацији“; 

 Анализе медија су рађене од почетка, и користе се за усмеравање активности; 

 Нема много стратешких комуникационих докумената;  

 Не постоје интерна акта и процедуре о приступу пословима комуникације;  

 Интерна комуникација се углавном врши преко мејлова, састанака и радионица, које се 
најчешће организују уз подршку међународних или домаћих, невладиних организација; 

 Не постоје интерна акта која ближе одређују процедуре у интерној комуникацији;  

 Фокус појединачног министра на неку од тема из делокруга рада МДУЛС-а се мењао, 
што последично мења и комуникацију нарочито ка екстерним јавностима;  

 Детаљни преглед стања комуникација и у документу „Мишљење експерта за стратешке 
комуникације о стању комуникација у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе“. 

 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МИНРЗС)  
  

 РЈУ се у комуникацији овог ресора не препознаје као значајна тема за комуникацију; 

 Група за односе с јавношћу и послове протокола смештена је у кабинету;  

 Нема систематизованог места за саветника за комуникацију ван кабинета; 

 Нема радног места које у опису има „старање о интерној комуникацији“; 

 Не постоје интерна акта која ближе одређују процедуре у интерној комуникацији;  

 Преглед стања у ресору социјалне заштите који је део надлежности МИНРЗС-а дат у 
документу „Мишљење експерта за стратешке комуникације o стању комуникација у 
ресору социјалне заштите Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања“.  

 
Министарство здравља 
 

 Орган је за послове односа с јавношћу дуго имао систематизовано једно радно место; 

 Уведене су две нове позиције у области комуникација; за односе с медијима и за 
дигиталне комуникације;  

 Служба за односе са јавношћу је ужа унутрашња јединица изван  
сектора и секретаријата;  

 Нема систематизованог места за саветника за комуникацију ван кабинета;  

 Нема радног места које у опису има „старање о интерној комуникацији“; 

 Не постоје интерна акта која ближе одређују процедуре у интерној комуникацији;  

 Званична саопштења органа као и изјаве високих доносилаца одлука реферишу само на 
неколико тема из области реформе јавне управе;  

 Већи је фокус на темама које су атрактивније за медије и „комуникативније“ на нивоу 
дневне видљивости ( нпр. набавка гама ножева);  

 Стратешке поруке o реформским порцесима у ресору здравља се не понављају; 

 Нема систематизованог места за саветника за комуникацију ван кабинета министра;  

 Нема радног места које у опису има „старање о интерној комуникацији“. 
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
 

 Служба за односе с медијима смештена је у кабинету министра;  
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 Укупно двоје запослених раде на пословима ПР-а, од којих је један позициониран као 
специјални саветник за медије;  

 Нема систематизованог места за саветника за комуникацију ван кабинета министра;  

 Нема радног места које у опису има „старање о интерној комуникацији“; 

 Не постоје интерна акта која ближе одређују процедуре у интерној комуникацији;  

 Не постоје канали за интерну комуникацију (осим телефона и електронске поште);  

 Комуникација о непопуларним реформским мерама није праћена у довољној мери 
релевантним елаборацијама (нема у довољној мери фактичког приступа комуникацији 
о реформи у ресору образовања; не комуницира се аналитика података, не користе се 
цифре у комуникацији кључних порука, не комуницирају се у довољној мери ни 
позитивне мере реформе образовног система);  

 Стиче се утисак да су званична саопштења и изјаве високих доносилаца одлука често 
реактивне, након избијања кризе.  
 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  
 

 Орган има систематизовану Прес службу ван кабинета министра са троје запослених;  

 Орган има једну особу задужену за односе с јавношћу и ПР-а министра у кабинету;  

 Нема радног места које у опису има „старање о интерној комуникацији“; 

 Не постоје интерна акта која ближе одређују процедуре у интерној комуникацији;  

 Преглед стања у ресору пољопривреде дат у документу „Мишљење експерта за 
стратешке комуникације o стању комуникација у ресору пољопривреде“ (Управа за 
аграрна плаћања описана је у документу „Мишљење експерта за стратешке 
комуникације o стању комуникација у Управи за аграрна плаћања). 

 
Министарство заштите животне средине 
 

 Релативно нов орган који успоставља своју структуру;  

 Орган има службу за односе с јавношћу при кабинету министра;  

 У две уже унутрашње јединице постоје радна места која у својој надлежности имају 
известан опсег послова из области комуникације и информисања (Група за образовање 
и комуникацију и Одељење за хемикалије Сектора за управљање животном средином); 

 Нема радног места које у опису има „старање о интерној комуникацији“; 

 Не постоје интерна акта која ближе одређују процедуре у интерној комуникацији;  

 Преглед стања у ресору заштите животне средине дат у документу „Мишљење експерта 
за стратешке комуникације о стању комуникација у Министраству за заштиту животне 
средине“.  

 
 
 
Министарство финансија 
 

 У кабинету ради Група за односе с јавношћу, којом руководи посебни саветник 
министра;  

 Нема радног места које у опису има „старање о интерној комуникацији“; 

 Не постоје интерна акта која ближе одређују процедуре у интерној комуникацији. 
 



   

  14 
 

5.4 Закључци  

 
Налази аналитичке фазе показали су да постоји значајан простор за интервенције у области 
послова комуникације од стране ГПУП у свим органима, а под кооринацијом МДУЛС-а. 
Респонзивност и спремност ресора према питањима комуникације, међутим, нити је уједначена 
нити је компатибилна са нивоом могућих унапређења. Из тог разлога у овом трентку достижан 
циљ на који ГПУП може да усмери своју експертску подшрку јесте следеће:  
 

 стручну и аналитичку подршку надлежним државним органима у реализацији и 
комуникацији резултата имплементације акционих планова, проистеклих из 
функционалних анализа;  

 подршку МДУЛС-у да координира комуникацију надлежних министарстава о 
резултатима управљања променама (оптимизацији и рестурктурирању); 

 обезбеђивање веће информисаности запослених о новинама које им доноси РЈУ путем 
одабраних дигиталних комуникационих алата и радионица.  

 
Имајући у виду овакво стање ствари, простор за давање препоруке потенцијално се може 
отворити у даљој фази пројекта, како на билатералном плану према појединачним органима, 
тако и на плану интеграције комуникације реформског процеса који је тема пројекта.  
 
Тренутни максималан допринос Стратегије комуникакције УП дат је кроз Акциони план у облику 
конкретних активности које на плану комуниакција врше МДУЛС и ГПУП као носоци пројектних 
активности и у партикуларним случајевима појединачни ресори, односно лица у истим 
задужена за послове комуникације.  
 

6. КОМУНИКАЦИОНА ВИЗИЈА И МИСИЈА 

 

6.1 Визија комуникације  
 
Целокупан пројекат „ЕУ ИПА 2014 „Реструктурирање и оптимизација јавнe управe Републике 
Србије 2015-2018“ спроводи се под општијом комуникационом визијом која се директно односи 
на реформу јавне управе, чији је циљ стварање модерне и рационалне државе, са 
професионалном и ефикасном јавном администрацијом која је сервис грађана и привреде. 
Јавна администрација организована је по стандардима ЕУ и капацитетима РС а њене запослене  
чине одговорни, вредни и квалификовани државни службеници који су мотивисани да креирају 
боље друштво.  
 
Комуникациона визија управљања променама у органима државне управе: Реформисана и 
боље организована јавна управа која функционише по највишим европским стандардима 
захтева бројне организационе, управљачке, кадровске и функционалне промене које 
постављају захтеве пред запослене који на њих одговарају јер виде у њима могућност за 
бољитак и напредак како за њих као државне службенике тако и за све грађане Србије као 
кориснике услуга.  
 

6.2 Комуникациона мисија пројекта  
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Уз подршку Европске уније и Светске банке пројекат посвећен управљању променама у 
органима државне управе представља значајан допринос достизању циљева реформе јавне 
управе. Када грађани и предузећа Србије свакодневно добијају квалитетне услуге и за њих 
мање плаћају, када су државни службеници поносни на свој рад, а све у складу са најбољим 
праксама у свету, постижемо заједно циљ. 
 

7. НАДЛЕЖНОСТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКЦИЈЕ УП 
 
Сложеност процеса оптимизације огледа се у чињеници да, поред МДУЛС-а као „хоризонталног 
министарства“, пројекат обухвата још шест министарстава, односно, још осам ресора. Такo 
сложена формација претпоставља да је обим мера оптимизације широк и захтеван а да је, 
последично, комуникација тих активности посебан изазов. Из тог је разлога већ при изради 
пројекта (Terms of Reference) јасно уочeно да ће комуникација концепта „управљање променама 
(change management)“ као и дефинисаних мера оптимизације у сваком смислу бити изазов и 
новина.  
 
Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) је орган који ће у највећем 
степену спроводити активности из Акционог плана Стратегије комуникације, будући да је 
директан корисник пројекта и координатор спровођења Стратегије РЈУ. МДУЛС ће током 
трајања пројекта (прве и потенцијално друге фазе) оперативно, експертски и саветодавно имати 
пуну подршку Групе за подршку управљању променама (ГПУП), а посебно експерта за стратешке 
комуникације. МДУЛС спроводи активности које се тичу комуникације АПХФА. 
 
Остала ресорна министарства и органи који су као партнери укључени у пројекат појединачно 
су надлежни за дубљу и конкретнију комуникацију према циљним јавностима оних активности 
које се директно тичу рада и мандата њихових органа. У спровођењу комуникацијских 
активности задатак ГПУП-а, односно експерта за стратешке комуникације, је да запосленима 
надлежним за комуникацију мера оптимизације у појединачним органима пружи саветодавну 
и експертску подршку, а у директној сарадњи са МДУЛС-ом који ће имати улогу координатора у 
успостављању интегрисане комуникације о процесу оптимизације и реструктурирања. 
 
Лица задужена у МДУЛС-у за спровођење пројекта те последично и комуникације унутар 
пројекта су:  

 помоћник министра – Сектор за европске интеграције; 

 помоћник министра – Сектор за добру управу; 

 посебан саветник министра задужен за односе с јавношћу. 
 
Посебан саветник министра задужен за односе с јавношћу директно прати активности ГПУП-а у 
области комуникација и у сарадњи са експертом за стратешке комуникације ГПУП води рачуна 
о следећим активностима:  
 

 координацији девет ресора у комуникацији мера и процеса оптимизације; 

 успостављању мреже „комуникатора“ у девет ресора;  

 давању саветодавне подршке у области креирања интегрисаног „стила“ комуникације 
процеса оптимизације;  

 праћењу реализације Акционог плана Стратегије комуникације УП; 

 редовном извештавању министра о реализацији АП Стратегије комуникације УП.  
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8. ЦИЉНЕ ЈАВНОСТИ И КЉУЧНЕ ПОРУКЕ  
 

8.1 Интерна комуникација у организационим променама  
 
Концепт управљања променама велики акценат ставља на питање интерне комуникације као 
неопходног, примарног и најзначајнијег задатка без којег нема успешног управљања 
променама. Непостојање квалитетне и фокусиране комуникације визије уобичајена је појава у 
многим организацијама и системима и један је од значајних фактора неуспеха организационих 
промена.  
 
Аналитичка фаза пројекта довела је до налаза да је интерна комуникација слаба тачка већине 
органа (видети документа „Мишљење експерта за стратешке комуникације о стању 
комуникација...“, као и резултате „Истраживања информисаности и ставова државних 
службеника о реформи државне управе“, које је спроведено у оквиру пројекта).  
 
Недостатак квалитетне интерне комуникације у значајној мери може релативизовати укупан 
успех процеса оптимизаиције. Разлози за изостанак јасне, двосмерне, инклузивне и 
континуиране комуникације могу бити разни, међу којима су најчешћи следећи:  
 

 преширока агенда промене која се спроводи;  

 неразумевање значаја комуникације у процесу промене;  

 подразумевање да ће запослени у свему следити агенду вишег руководства; 

 недостатак одређених знања и вештина за јасну и ефикасну комуникацију визије;  

 недовољне лидерске вештине руководилаца у области комуникације визије;  

 недовољно јасно сагледавање управљачке одговорности;  

 неадeкватни алати комуникације (употреба ПР алата екстерне комуникације према 
запосленима у органу);  

 организациона култура која комуникацију не препознаје као вредност. 
 
Интерна јавност представља најзначајнију јавност према којој је потребна ефикасна, 
континуирана и јасна комуникација циљева оптимизације и реструктурирања. Организационе 
промене било ког нивоа интервенције, а посебно када су системске, не могу се спровeсти без 
адекватног, дуготрајног и компетентног улагања у интерну комуникацију. У којем год сектору и 
организацији да се дешава, велика промена је неизвесна и под ризиком „уколико највећи број 
запослених није вољан да помогне, често и до тачке где треба да направи и личну, краткорочну 
жртву. Али људи се неће жртвовати, чак и ако су незадовољни са постојећим стањем уколико 
не сматрају да је потенцијална корист од промене довољно привлачна и уколико заиста не 
мисле да је промена могућа“ (Cotter: 2012).  
 
Уколико се трансформациони процеси не комуницирају на адекватан начин, степен прихватања 
промена, чак и када је она обавезујућа, под великим је знаком питања зато што је отпор 
промени изузетно честа појава која омета предузете активности. Отпор промени јавља се као 
реакција на напуштање комфорне зоне коју увођење промене руши. Да би се ово избегло 
руководство организације мора да разуме да је комуникација „на ниже“ од суштинског значаја 
за успех промена, зато што се промена имплементира кроз појединачна радна места или кроз 
све запослене као тим.  
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За овај процес у органима државне управе од највећег су значаја руководиоци од средњег до 
вишег нивоа управљања. Комуникација промене и преношење визије јесте део њихове 
руководилачке одговорности, уколико се има за циљ висок проценат успеха у спровођењу 
промене, јер су ризици који стоје пред таквим процесом бројни. Због тога је неопходно да се 
код руководилаца развијају бројне лидерске вештине на плану интерне комуникације које 
треба да осигурају успешно управљање променама:  
 

 Развијене лидерске вештине и компетенције;  

 Капацитет за креирање и комуникацију визије;  

 Капацитет за јасну артиклацију и „спуштање“ поруке о промени који запосленима 
предочава обе стране процеса – „за и против“;  

 Способност да се двосмерно и транспарентно комуницира о постављеним задацима и 
циљевима;  

 Свест о чињеници да се ништа не подразумева;  

 Способност за активно слушање и „стављање у туђе ципеле“;  

 Посвећеност јачању тимског духа у органу;  

 Вештину да се „власништво“ над променом дистрибуира до сваког запосленог;  

 Креативни потенцијал за употребу неформалних канала комуникације. 
 
 

8.2 Кључне поруке  
 
У комуникацији кључних порука треба имати на уму циљне јавности које су у овом случају 
сложене. Интерна јавност је јавност органа унутар којег се одређене мере оптимизације 
спроводе. Из разлога сложености циљних јавности предлаже се стога свим ресорима 
укљученим у пројекат да се фокус стави на само неколико генералних кључних порука (по три 
за екстерну и интерну комуникацију). Предложене кључне поруке односе се на комуникацију 
кровне политике РЈУ унутар које се спроводе и мере оптимзације. Појединачне „ресорне“ 
поруке по одређеним мерама потребно је да даље органи самостално креирају у контексту 
предложених кључних порука, „смештајући“ комуникацију ресорне оптимизације у шири 
контекст реформског процеса 
 
Други органи укључени у процес оптимизације, односно, пројекат, могу се посматрати као 
интерна јавност јер су део система јавне управе, али истовремено и као екстерна јавност, будући  
да је организациона култура сваке појединачне институције другачија. У исто време, промене 
које се дешавају у већини институција јавне управе јесу последица истих реформских процеса 
који се другачије манифестују, у зависности који је орган у питању.  
 
 
Стога је потребно да се обрати пажња да својеврсну двоструку интерну јавност:  

 запослени у појединачном органу;  

 други органи (ресорна министарства) укључени у пројекат.  
 
Екстерне јавности у дословном смислу јесу све заинтересоване стране ван система јавне управе 
а према којима постоји интерес комуникације процеса оптимизације: медији, организације 
цивилног друштва, привредни субјекти, академска заједница која има интереса да прати ову 
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тему, донаторска заједница, билатерални и мултилатерални партнери Владе Србије којима је 
од интереса праћење резултата процеса оптимизације и реструктурирања и шире – спровођење 
РЈУ.  
 

Кључне поруке ка екстерној јавности  

Континуирани напори Владе Србије у реформи јавне управе, уз експертску подшрку Светске 
банке и финансијску подршку Европске уније, воде до савремене, професионалне, ефикасне 
и рационалне јавне управе која служи својим грађанима.  

РЈУ један је од три стуба политике проширења ЕУ али се спроводи у интересу грађана и 
државе јер једино добра управа може бити подршка развоју друштва, успостављању 
дугорочне одрживости јавних финансија и предуслов за одржив привредни раст.  

Све активности предлажу се на основу детаљних анализа рада јавне управе, кроз поређење 
са најбољим праксама у Европи и шире. Мере у оквиру РЈУ имају за циљ ефикаснији рад 
администрације која штеди време и новац и држави и грађанима. 

Кључне поруке ка интерној јавности 

Промене су нужне у јавној управи како би управа престала да буде кочничар бољитка, 
неефикасан, неправедан и нетранспарентан државни апарат који је доводио до 
нерационалног трошења кадровских и финансијских средстава демотивишући запослене за 
рад, а смањујући задовољство и поверење грађана у рад државних органа. 

Промене је нужно применити код сваког од нас, како бисмо групно довели до помака. 
Почнимо од себе. 

Мењајмо се на време јер нема алтернативе. Реформа управе ће се десити јер морамо ићи 
напред. 

 
Образложење: Овако конципиране кључне поруке у највећем степену прате комуникацију 
МДУЛС-а као координатора пројекта и ресорног министарства надлежног за успешно 
спровођење РЈУ. Инструментализација општих кључних порука отвара простор за успостављање 
оквира интегрисане комуникације целокупног процеса оптимизације у свих девет ресора и то 
унутар комуникације кровне јавне политике. Такође, поруке омогућавају саветнику министра 
задуженог за односе с јавношћу да из „ресорне“ комуникације и ПР-а МДУЛС координира 
комуникацију а да опет сваки ресор искључиво обавља активности у области комуникације свог 
ресора.   
 
Због тога довољно широко постављене кључне поруке омогућавају органима у пројекту 
довољно простора за њихово самостално и јединствено интерно и екстерно комуницирање и 
давање личног печата.  
 

8.3 Опште стратешке поруке МДУЛС-а као координатора РЈУ                
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8.4 Интерне стратешке поруке МДУЛС као координатора и ресора за РЈУ  
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9. Значај интегрисане комуникације у процесу оптимизације  
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Интегрисана комуникација се из тог разлога уочава не као пожељан већ нужан приступ. Када се 
сагледа обим РЈУ којим координира МДУЛС, као и активности које очекују појединачне ресоре 
у имплементацији акционих планова, може се закључити да је обим потенцијалне комуникације 
ка унутра и ка споља изузетно широк и захтеван. Оптимизација, односно, спровођење мера из 
акционих планова, јесте процес који повезује све стејкхолдере како хоризонтално, тако и 
вертикално те се чини неопходним да се, у циљу успешне реализације задатака, упосле сва 
расположива средства за екстерну и интерну комуникацију девет ресора.   
 
Примарни корисници ове комуникационе стратегије су службеници jaвне управе, као носиоци 
промена, затим запослени задужени за комуникацију у одабраним министарствима и другим 
органима. Главни канали комуникације који се препоручују за коришћење јесу радионице са 
запосленима и начелницима управа и одељења, радионице са запосленима у области 
комуникација, радионице са заинтересованим странама, консултативни састанци, фокус групе, 
саветовања, електронски билтен „Управљање променама“, сајт пројекта и сајтови МДУЛС-a и 
других органа. Истовремено, сајт, друштвене мреже  и блог  пројекта представљају примарно 
канале за екстерну комуникацију тако да је интеграција комуникације и на том плану могућа јер 
постоји чворно место за сакупљaње информација.  
 
У исто време, сваки од ресора има своје електронске и традиционалне канале комуникације 
који су на располагању појединачним ПР особама или ПР тимовима за комуникацију 
појединачних активности и резултата из појединачних ресора.  
 
Имајући у виду позитивне досадашње праксе, и поменуто истраживање спроведено током 
пројекта, може се закључити и да запослени највише траже радионице као вид комуникације. 
Будући да су током спровођења пројекта покренути значајни комуникациони канали, попут 
електронског билтена, веб странице, блога и два налога на друштвеним мрежама (Твитер и 
Фејсбук), као и да је кроз све комуникационе канале избрендиран пројекат са логотипом који је 
већ препознатљив, потребно је даље радити на унапређењу комуникације кроз ове канале и 
осигурати њихову одрживост након завршетка пројекта. 
 
Без осигуране одрживости покренутих канала, остварена комуникација ће утихнути и уложени 
напори ће бити обезвређени. Из тог разлога је потребно да се стави велики акценат на рад са 
запосленима у свим ресорима или макар у већини у области комуникација како би се осигурала 
„институционална меморија“, наставила истовремено самостална и интегрисана комуникација 
овог реформског процеса. Тај механизам може бити и трансфер комуникације на постојеће 
налоге надлежних институција, уз предвиђен акциони комуникациони план који ће помоћи ПР-
овима у министарствима да подстакну већи број запослених у управи да размишљају на тему 
управљања променама, као и да се више информишу о новинама у раду, те о истим остваре 
двосмерну комуникацију директно са надлежном институцијом, а не са ГПУП, што је био случај 
до сада.  
 
 
 
 
 
  

10. Комуникациони канали  
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Сврха комуникације током процеса управљања променама у РЈУ је елиминисање могућих 
препрека, ризика од неуспеха и омогућавање несметаног процеса транзиције. Важно је 
напоменути да се у комуникацијским активностима ГПУП-а одржава доследан однос који на 
адекватан начин представља улогу ЕУ као донатора и СБ као имплементационог партнера у 
реализацији пројекта, уз доследно усмеравање пажње на постигнућа и позитивне утицаје 
партнерства између ЕУ, СБ, МДУЛС и Владе Србије. Комуникација и видљивост у овом пројекту 
имају своје место и свој значај. Све активности ће бити креиране у складу са Приручником за 
комуникацију и видљивост за спољне акције ЕУ. Ове смернице су развијене како би се осигурало 
да сви произведени комуникацијски материјали буду у складу са прописима о видљивости. 
Застава ЕУ, логотип ВБ и МДУЛС лого са припадајућим исписима треба да буду исте позиције и 
величине.  
 
Пројекат има на располагању своје властите канале комуникације при чем сваки има своју 
посебну намену, формат, комуникацијске тактике.  
 

10.1 Радионица – тренинг  
 
Подизање капацитета запослених у органима на плану комуникације један је од ефикасних и in 
vivo комуникационих канала за преношење кључних порука као и за упознавање са концептом 
управљања променама. Тренинзи треба да буду усмерени на оне аспекте комуникције који су 
кључне за успешну примену тог концепта. Предлажу се три модула обуке унутар теме 
„управљање променама“:  
 

 Тренинг за запослене у органима  

 Тренинг за руководиоце (средњи и виши менаџмент)  

 Тренинг за лица запослена на пословима комуникације (односи с јавношћу, прес службе, 
службе за информисање)  
 

Сваки тренинг треба да буде прилагођен дужностима и овлашћењима учесника као и њиховом 
месту у процесу спровођења мера оптимизације у њиховом органу. Неопходно је да трају 
најмање два дана, јер је искуство показало да се теме радионице у овом обиму најчешће 
најбоље прихвате, те да се запослени најбоље ангажују. Важно је да радионице држе она лица 
која имају искуства у раду са запосленима у управи, препознају ризике и решавају их на лицу 
места, као и са искуством у увежбавању са групом о прихватању промене и суочавању са 
страхом. Исто тако, важно је да се након сваке радионице уради евалуација, како би се исте 
побољшале и како би налази из тих анкета користили за даљи рад. 
 

89% запослених желе већу информисаност о току РЈУ кроз састанке и радионице о теми 

(53%), њих 43% корисном сматра специјализовану интернет презентацију, 41% запослених 

жели обуке и семинаре, 33% периодични билтен, 25% се опредељује за стручне публикације, 

док само 18% бира средства јавног информисања.   
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10.2 Промотивни материјал  
 
Хармонизовано брендирање и израда промотивног материјала у највећем степену окренута je 
ка „унутра“ – интерним јавностима појединачних органа. Промотивни материјал намењен је 
запосленима у органима који учествују у пројекту и дистрибуира се на састанцима и тренинзима 
као радни материјал и оперативна подршка. Целокупан материјал сачињен је у складу са 
инструкцијама Делегације ЕУ и Светске банке, како на „хард-копи“ производима, тако и на свим 
електронским производима као што су Power Point, налози на друштвеним мрежама, веб 
страница, електронски билтен, рол-апови, штампани материјал за тренинге, шоље, оловке и 
остало.  
 

10.3 Електронски билтен 
 
Електронски билтен креиран је као кључни комуникацијски канал за запослене у јавној управи. 
Бенефити израде билтена су следећи:  
  

 Директна дистрибуција органима;  

 Потенцијално веома велики рич (могућност слања на небројено много адреса);  

 Велика покривеност кључне циљне групе (запослених у органима јавне управе); 

 Могућност континуираног проширивања циљне групе; 

 Материјал се додатно комуницира и преко веб странице.  
 
Циљеви израде електронског билтена су: 
  

 Подизање свести о РЈУ, процесу реструктурирања и оптимизације, СБС-у;  

 Континуирано и интегрисано информисање и едуковање запослених о резултатима, 
изазовима, плановима и чворним темама реформских процеса у области оптимизације 
и реструктурирања и РЈУ као оквирне политике;  

 Платформа за промоцију тема, резултата, појединачних руководилаца и запослених; 

 Платформа за промоцију рада МДУЛС-а као координатора и ресорног органа за РЈУ;  

 Платформа за промоцију свих појединачних ресора;  

 Подизање свести релевантних стејкхолдера о стању у области оптимизације и 
реструктурирања;  

 Едукација запослених о концепту „управљање променама“; 

 Један од механизама за амортизацију отпора промени;  

 Платнофрма за промоцију ЕУ као донатора и СБ као имплементационог партнера.  
 
Садржај електронског билтена треба да се израђује на основу неколико формата у које спадају:  
 

 Едукативни прилози о концепту „управљање променама“;  

 Промоција резултата РЈУ у појединим органима, као и стратешки прилози које 
комуницирају представници МДУЛС-а;  

 Пласирање успешних прича (из ресора који учествују у пројекту, других органа и 
организација, јединица локалне самоуправе);  

 Мотивацијски интервјуи;  

 Кратке изјаве представника ресора;  
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 Ауторски текстови;  

 Инфографички прикази на тему РЈУ, реструктурирања, оптимизације као и на тему 
„управљања променама“.  

 
Издавање: квартално. 
 

10.4 Веб сајт  
 
Интернет страница www.upravljanjepromenama.gov.rs креиран је као кључни екстерни 
комуникацијски канал. Општи циљеви комуникације на веб страници пројекта су: 
 

 Промовисње активности девет ресора на плану оптимизације и реструктурирања; 

 Промовисање активности и резултата Стратегије РЈУ;  

 Промовисање пројекта, а последично промовисање Европске уније и Светске банке; 

 Едукација заинтересоване публике о концепту „управљање променама“;  

 Отворена комуникација о изазовима промена у органима јавне управе;  

 Информисање различитих заинтересованих страна о побољшањима, активностима, 
изазовима и резултатима реформских процеса . 

 

 

10.5 Друштвене мреже  
 
Налози на друштвеним мрежама Фејсбук и Твитер покренути су у циљу спровођења 
континуиране кампање о реформским процесима који се спроводе у оквиру пројекта као и у 
циљу додотне подршке МДУЛС-у као кориснику пројекта у области повећања броја 
комуникационих канала.  
 
Као савремени и масовни комуникациони канали, друштвене мреже имају за циљ повезивање 
органа јавне управе са широким интересним групама и отварање порстора за интеракцију са 
грађанима. Налозио су отворени са циљем да их свих девет ресора користи за промовисање 
својих резултата у оквиру пројекта, али и као поље за пласирање додатних информација по 
потреби и дефинисаној динамици.  
 
Циљеви комуникације на друштвеним мрежама су:  
 

 Промоција концепта управљање променама у ширем контексту реформе јавне управе;  

 Промоција пројекта и информисање јавности о пројектним активностима и резултатима; 

 Унапређење општег разумевања реформе јавне управе;  

 Платформа за промоцију високих доносилаца одлука у ресорима;  

 Успостављање транспарентне комуникације ресора и директна комуникација са 
грађанима;  

 Промоција партнера на пројекту ( Делегација ЕУ у Републици Србији, Светска банка);  

 Простор за комуникацију и видљивост лидера у органима. 
 
Веб локација и друштвене мреже пројекта  ће бити новоуспостављени и почев од нулте публике 
(нулти кликови и нулти следбеници). Стварање публике захтева време како би се дошло до 
великог броја посета/корисника и тиме повећала видљивост вредности пројекта.  

http://www.upravljanjepromenama.gov.rs/
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Веб сајт и профили биће повезани са интернет страницама и профилима министарстава. Експерт 
за стратешке комуникације ће сарађивати са службама за односе с јавношћу у наведеним 
министарствима, као и са Инфо центром ЕУ.  
 
 

10.6 Блог  

 
Блог је покренут у циљу успостављања додатног канала комуникације за:  
 

• Промоцију концепта „управљање променама“;   
• Промоцију активности девет ресора на плану оптимизације и реструктурирања;  
• Подизање капацитета и укупног знања запослених у девет ресора и шире у јавној управи 

о темама од значаја из области управљања променама; 
• Креирање савременог начина за трансфер знања према запосленима у јавној управи;  
• Ангажовање и пружање додатне вредности процесу оптимизације од стране 

појединачних државних службеника и руководилаца који ће из угла своје експертизе и 
професионалног искуства креирати текстове за блог  „Управљање променама“; 

• Промоцију државног службеника као професионалца и стручњака, те тиме посредно и 
промоцију целокупне државне управе  као система у којем раде стручна лица;  

• Промоцију појединачних државних службеника који ће се активно укључити у креирање 
садржаја за блог „Управљање променама“.   

 

Група за подршку управљању променама 
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11. АКЦИОНИ ПЛАН  
 

ОБЛАСТ 1: КОМУНИКАЦИЈА МЕРА ИЗ AКЦИОНИХ ПЛАНОВА РЕСОРА 

ХОРИЗОНТАЛНА ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА  (АПХФА) 

Носиоци активности  МДУЛС уз подршку ГПУП 

Мера   Активност Индикатори Заинтересова

не стране   

Рок   

Мера 1.1.  
Унапређено 
управљање 
институционал-
ним развојем 
за процес 
европских 
интеграција 

 

Консултативни састанак МДУЛС, 

НАПА и други ресори на тему 

мере;  

Организована фокус група о 

примени мере  ради добијања 

дубинских налаза.  

 

 

 

       

 

Израђени закључци са састанка са препорукама;  
 
Одржана фокус група;   
 
Објављена вест на сајту УП о фокус групи;  
 
Објављени резултати истраживања на веб страници;  
 
Објављен  текст у електронском часопису УП;  
 
Објављен текст експерта на блогу УП;  
 
Креиран и објављен садржај на друштвеним 
мрежама;  
 
Представљени савети експерата за достизање тих 
циљева у складу са законима;  
 
Подгнут ниво разумевања о потребама за праћење 
процеса европских интеграција; 

НАПА, МЕИ, 

РСЈП 

2018 / 2019. 
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Успостављен механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

Мера 2.1.  
Успостављање 
стандарда за 
обављање 
заједничких 
/пратећих 
функција и 
потребног 
броја 
запослених 
који раде на 
основним и 
пратећим 
функцијама у 
органима 
државне 
управе и код 
ималаца јавних 
овлашћења  

Kонсултативни састанци са 

секретарима ресорних 

министарстава у вези са 

разврставањем  заједничких и 

пратећих послова;  

Консултативни састанци са 

руководиоцима организационих 

целина о разврставању пословних 

функција;  

Фокус група унутар 

организационих јединица у циљу 

адекватне прерасподеле 

пословних функција.  

Објављени резултати истраживања на веб страници, 
билтену и на друштвеним мрежама уз напомену о 
даљим активностма; 
 
Објављена вест на сајту МДУЛС и УП; 
 
Израђен и објављен текст на блогу УП; 
 
Успостављен механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

НАПА, РСЈП  2018 / 2019. 

Мера 2.2.   Интерна комуникација на нивоу 

органа у вези са процедуром 

Интерно искомуницирани налази о неадекватном 
односу запослених који се баве кључним и оних који 

Мин. 

финансија 

2018 / 2019. 
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Оснивање 
нових 
организациони
х облика у 
јавном сектору   

оснивања нових организационих 

облика; 

Организиване радне групе 

радионичарског типа  у вези са 

разматрањем оснивања нових 

облика; 

Интерно обавештавање о 

правилима и процедурама 

оснивања нових облика. 

се баве помоћним пословима, као и препорука за 
ефикаснију управу путем билтена, друштвених 
мрежа, веб странице пројекта и на свим 
радионицама у оквиру ове мере; 
 
Екстерно искомуницирани налази уз препоруке које 
би довеле до ефикаснијег рада управе и 
рационалнијег трошења јавних средстава путем 1-2 
прилога на јавном сервису и 1-2 текста у штампаним 
медијима, уз могућност ауторског текста министра 
МДУЛС-а у једном дневном листу како би се 
обезбедило већа подршка процесу.  
 
Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успoстављена 

интерна платформа...);  

Текст експерта на блогу;  

Интервју ресорног министра у електронском 

часопису; 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП; 

Мера 2.3.   
Оптимизација 
организационе 
структуре 

Консултативни састанци са 

секретарима министарстава у вези 

са усклађивањем организационих 

структура министарстава са 

Ауторски текст експерта на блогу УП; 

Интервју ресорног министра у електронском 

часопису; 

Генерални 

секретаријат 

Владе, 

2018 / 2019. 
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органа 
државне 
управе, служби 
Владе и 
управних 
округа   

оптимизацијом организационе 

структуре;   

Интерна комуникација са 

помоћницима министара у вези са 

применом правила унутрашње 

организације.  

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

ресорна 

министарства  

Мера 3.1.  
Унапређење 
сарадње 
органа у оквиру 
процедуре за 
припрему 
докумената и 
аката о којима  
одлучује Влада   

Консултативни састанци у процесу 

израде смерница;   

Комуникација смерница за 

унапређење процеса кроз канале 

пројекта.  

 

Дистрибуција смерница на радионицама у оквиру 

ове мере (одштампано у броју потребних 

примерака); 

Направљене електронске смернице које ће бити 

дистрибуиране путем мејла од стране МДУЛС-а на 

све институције, као и на веб страници УП и МДУЛС; 

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

Ресорна 

министарства, 

Републички 

секретаријат 

за 

законодавств

о, РСЈ 

2018 / 2019. 

Мера 3.2.  
Обједињавање 
функција 
стратешког, 

Консултативни састанци секретара 

министарстава у вези са применом 

Интерно искомунициран Извештај путем 

организованих радионица у оквиру ове мере; 

Извештај одштампан у потребном броју примерака;  

Скеретари 

министарстав

а,  

Министраство 

2018 / 2019. 
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оперативног и 
финансијског 
планирања и 
интерне 
контроле са 
препорукама 
за измену 
прописа  

мере и унутрашњом 

организацијом Секретаријата.  

 

Израда онлајн верзије Извештаја; 

Објављен Извештај на сајту УП; 

Текст експерта у електронском часопису;  

Текст екперта на блогу; 

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

финансија, 

РСЈП,  

Мера 4.1.  
Мера за 
задржавање 
кадрова 
(retention 
policy) 

Едукација руководиоца из области 

комуникације и препознавања 

потенцијала запослених 

(компетенција); 

Утврђивање канала комуникације 

у вези са улазним и излазним 

интервјуима запослених који се 

запошљавају или који напуштају 

државну управу; 

Формирање редовних годишњих 

извештаја о разлозима за 

напуштање државне управе и 

Интерно искомунициране препоруке ка 

стејкхолдерима (састанци, радионице); 

Екстерно искомунициран план задржавања кадрова 

као кључних за ефикасније пружање услуга 

грађанима у 1-2 штампана медија, саопштење 

МДУЛС-а за медије и комуникација поруке од стране 

свих функционера МДУЛС-а где год је то могуће; 

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

НАПА, сва 

министарства, 

кабинет 

председнице 

Владе 

2018 / 2019. 
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публиковање истих кроз интерне 

билтене и саветовања; 

Идентификација мотиватора 

запослених у државној управи и 

редовна комуникација на нивоу 

руководилаца која је усмерена на 

размену исустава у стимулисању 

мотиватора;  

Фокус групе и радионице интерне 

комуникације унутар и ван 

организационих јединица. 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

РЕСОР ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Носионци активности: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (мера 2.1. и мера 2.2.), Управа за аграрна плаћања (мера 
1.2.), уз подршку ГПУП  
 

Мера Активност Индикатори Заинтересова

не стране 

Рок 

Мера 2.1. 
Успоставити 
проактивни и 
плански развој 
људских 
ресурса у обуци 
запослених - 
посебно у 
инспекцијским 
службама) 
 

Консултативни састанци 

оперативног тима; 

Фокус група ради прикупљања 

инпута од стране запослених; 

Полуструктурисани интервју са 

запосленима; 

Одржан састанак, израђен закључак; 

Одржана фокус група и израђен извештај;   

Обављени интервјуи, израђен наратив; 

Креиран план развоја људских ресурса;  

Објављене информације на сајту УП;  

МДУЛС, 

органи у 

саставу,  

МЗЖС и  

други ресори 

који имају 

инсепкцијске 

службе  

2018/2019. 
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Представљен предлог планског 

развоја високим доносиоцима 

одлука  у ресору;  

Континуирано информисање 

запослених о статусу реализације 

мере.   

 

Објављен интервју са руководиоцем који је 

одговоран за реализацију мере на сајту и у ел. 

часопису УП;  

Креирана презентација о предлогу  реализације 

мере;  

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

Мера 2.2.  
Развој и 
усклађивање 
свих послова у 
надлежности 
МПШВ и 
функција које 
оно врши, како 
би се на 
ефикасан и 
квалитетан 
начин 
остварили 
стратешки 
циљеви 

Консултативни састанци 

представника  МПШВ и ГПУП;   

Фокус група  у циљу прикупљања 

инпута.   

 

 

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

МДУЛС, 

органи у 

саставу 

МПШВ 

2018/2019. 
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Мера 1.2.  
Функционално 
остваривање 
надлежности 
Управе за 
аграрна 
плаћања 

Консултативни састанци УАП, УТ, 

ГПУП поводом имплементације 

оперативног плана;   

Организована фокус група;   

Саветовање  и презентација 

примера добре праксе из региона.   

 

Објављен заједнички интервју са директором УАП и 

УТ у ел. часопису УП;  

Текст експерта на блогу;  

Објављена информација на сајту УП;  

Припремљен и објављен садржај на друштвеним 

мрежама;  

Пружена подршка прес служби УАП у процесу 

информисања корисника РГП;  

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

Влада РС, 

Министарство 

финансија, 

Управа за 

трезор, 

Министарство 

пољопривред

е 

2018/2019. 

РЕСОР ЗАПОШЉАВАЊА  
Носиоци активности: Национална служба за запошљавање уз подршку ГПУП 

Мера  1.1. 
Унапређење 
система 
профилисања и 
стручног 
саветодавног 
рада са 

Консултативни састанак 

представника службе за људске 

ресурсе НСЗ-а и  групе саветника 

уз фацилитацију ГПУП;  

Израђени закључци састанка; 

Израђена презентација резултата фокус групе 

руководству НСЗ са препорукама; 

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

МДУЛС, 

МИНРЗС 

2018/2019. 
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незапосленим 
лицима 

Фокус група са саветницима у 

циљу добијања дубинских увида о 

теми.   

     

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

Мера 1.2. 
Унапређење 
ефикасности 
рада саветника 
за 
запошљавање 
у филијалама 
НСЗ за рад са 
послодавцима.. 

Консултативни састанак НСЗ и 

Уније послодаваца  уз 

фацилитацију ГПУП 

 

 

 

 

Израђени закључци са састанка  

Објављен  заједнички интервју председника Уније 

послодаваца и директора НСЗ у ел. часопису УП   

Текст руководиоца НСЗ на блогу УП  

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...) 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП 

МДУЛС 2018 / 2019. 

РЕСОР СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

Носиоци активности: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања уз подршку ГПУП  

Мера Активност Индикатори Заинтересова

не стране 

 

Мера 1.1. 
Оптимизација 
постојећих 

Организовање  полуструктуираних 

интервјуа;  

Интерно комунициран наративни извештај о 

спроведеним интервјуима;   

МДУЛС, 

јединице 

2018/2019. 



   

  35 
 

ресурса 
(материјалних, 
финансијских, 
људских) у 
установама 
социјалне 
заштите за 
децу са 
сметњама у 
развоју  

Организовање фокус групе уз 

фацилитацију ГПУП. 

 

Одржана фокус група; 

Интерно комунициран наративни извештај са фокус 

групе са препорукама;  

Израђена електронска верзија Стратегије 

деинституционализације;   

Текст експерта на блогу УП;  

Интервју експерта о Стратегији 

деинституционализације у електронском часопису.  

локлане 

смаоуправе  

РЕСОР ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Носиоци активности: Министарство заштите животне средине уз подршку ГПУП 

Мера Активност Индикатори Заинтересова
не стране 

Рок 

Мера 1.1. 
Оптимизација 
унутрашње 
организације и 
систематизациј
е послова који 
се обављају у 
Министарству 
заштите 
животне 
средине – 
нарочито 
инспекцијских 
служби  

Консултативни састанци ресора са 

ГПУП; 

Фокус група са запосленима 

(инспектори) ради добијања 

дубинских увида.  

   

 

 

Израђени и интерно комуницирани закључци са 

састанка са препорукама; 

Креиран инфографик о мери за интерно 

комуницирање ка запосленима;   

Одржана фокус група и израђен наративни извештај 

са препорукама; 

Интерно искомунициран наративни извештај; 

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

МДУЛС 2018/2019. 
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запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

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  

Комнсултације у вези са израдом 

упитника;    

Организовање фокус групе;   

Организовање полуструктурисаних 

интервјуа са запосленима.   

 

 

Израђен упитник;  

Одржана фокус група;  

Креиран извештај са налазима фокус групе;  

Обрађени интервјуи и креиран наратив;  

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

 

  

РЕСОР ЗДРАВЉА 
Носиоци активности: Министарство здравља уз подршку ГПУП 

Мера Активност Индикатори Заинтересова
не стране 

Рок 

Мера 2.2.  
Увођење 
електронског 
рецепта и 

Израда видео филма „Е рецепт“.  

 

Израђен видео филм „Е рецепт“; МДУЛС 2018/2019. 
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електронског 
картона 

Објављен интервју са ресорним министром по 

питању мере у електронском часопису;  

Текст руководиоца задуженог за меру у ел. часопису 

УП;   

Промоција статистичких резултата о уштедама након 

увођења е-рецепта кроз ел. часопис, сајт и 

друштвене мреже; 

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

Мера 3.1.  
Оптимизација 
функције 
управљања 
људским 
ресурсима у 
области 
здравствене 
заштите 

Консултативни састанци уз 

фацилитацију ГПУП. 

 

Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...). 

 

МДУЛС, 

МПНТР 

2018/2019. 

Мера 4.1.  
Преиспитивањ
е и 

Консултативни састанци уз 

фацилитацију ГПУП. 

Израђени извештаји и закључци са састанака; МДУЛС, 

Институт за 

2018/2019. 
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појашњавање 
улога и 
одговорности 
Министарства 
здравља, 
Института за 
јавно здравље 
и РФЗО у 
вођењу 
здравственог 
система, јавног 
и приватног 
сектора. 

  Успостављен  механизам за континуирано 

информисање запослених о статусу реализације 

мере (редован имејл од стране руководиоца или 

месечни ел. билтен или писмо министра свим 

запосленима о реализацији мере или успостављена 

интерна платформа...); 

Објављене информације о реализацији мере на сајту 

и друштвеним мрежама органа и УП. 

јавно здравље 

„Батут“, РФЗО 

ОБЛАСТ 2: ПЛАН ЗА ТРАНСФЕР ЗНАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ПОСЛОВИМА КОМУНИКАЦИЈЕ У МДУЛС-у И ОСТАЛИМ МИНИСТАРСТВИМА 

Носиоци активности: Експерт за стратешке комуникације, посебан саветник министра МДУЛС задужен за односе с јавношћу  

Активност Индикатори Заинтересоване стране  Рок 

Израда 
текстова за 
блог  

Објављени текстови експерата 
ГПУП;  
Објављени текстови ПР-ова из 
појединачних ресора.   

 

Запослени у ресорима  на пословима комуникације и  ПР-а, шефови 
кабинета 

До краја 2018.  

Израда 
текстова за 
електронски 
часопис  

Објављени текстови појединих ПР-
ова у појединим ресорима на тему 
од значаја за оптимизацију тог 
ресора (текстови о појединачним 
мерама из контекста односа с 
јавношћу).  

 

Запослени у ресорима  на пословима комуникације и  ПР-а, шефови 
кабинета 

До краја 2018.  

Завршна 
конференција  

Организована завршна 
конференција;    

Запослени у ресорима  на пословима комуникације и  ПР-а, шефови 
кабинета 

До краја 2018 
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У оквиру конференције једна 
радионица (мастер клас) одржана 
за ПР-ове у ресорима.  

Израда 
инфографика   

Израђена 2 инфографика са 
темом: Комуникација у процесу 
организационих промена.  

Запослени у ресорима  на пословима комуникације и  ПР-а, шефови 
кабинета 

До краја 2018. 

Фокус група о 
изазовима 
комуникација  
у процесу 
организациони
х промена   

Одржана фокус група са ПР 
тимовима;  
Креиране препоруке за 
комуникацију  интегрисани 
приступ комуникацији девет 
ресора у домену РЈУ.   

Запослени у ресорима  на пословима комуникације и  ПР-а, шефови 
кабинета 

До краја 2018. 

Тренинг 
„Управљање 
променама и 
односи с 
јавношћу“  

Одржан тренинг УП; 
 
Израђен извештај о тренингу; 
 
Израђен предлог препорука за 
послове односа с јавношћу у  
процесу управљања променама. 
 

Запослени у ресорима  на пословима комуникације и  ПР-а, шефови 
кабинета,  

тим за комуникацију МДУЛС-а 

До краја 2018 

Тренинг  „ 
Интегрисана 

комуникација  
и интересорна 

сарадња на 
плану 

стратешког ПР-
а“  

Одржан тренинг „ Интегрисана 
комуникација  и интересорна 
сарадња на плану стратешког ПР-
а“. 
 

Запослени у ресорима  на пословима комуникације и  ПР-а, шефови 
кабинета 

До краја 2018. 

ОБЛАСТ 3: ПЛАН ТРЕНИНГА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У МДУЛС-у У ОБЛАСТИ КОМУНИКАЦИЈЕ 
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Тренинг 
„Интерна 

комуникација“ 

Одржан тренинг;   
Израђен извештај о тренингу; 
 
Креиране препоруке за тим за 
комуникацију МДУЛС-а у области 
интерних комуникација.   

 

Тим за комуникацију МДУЛС , запослени у секретаријату МДУЛС До краја 2018. 

Тренинг 
„Интегрисана 
комуникација“  

Одржан тренинг;   
 
Израђен извештај о тренингу; 
 
Креиране препоруке за тим за 
комуникацију МДУЛС у области 
интегрисаних комуникација.   

 

Тим за комуникацију МДУЛС, запослени у секретаријату МДУЛС До краја 2018. 

ОБЛАСТ 4: ПРОМОТИВНА КАМПАЊА РЕЗУЛТАТА ПРОЦЕСА И ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА  

Акциони план промотивне кампање која би била шира од  досадашњег опсега активности може се ефикасно спроводити само уз водећу улогу 
корисника пројекта. МДУЛС као корисник има лидерску улогу и он је адреса из које је потребно да се комуницира према медијима. ГПУП као 
група експерата нема „кредит адресе“ нити овлашћење да самостално наступа у име ресорних министарстава и комуницира ток пројекта нити 
до сада постигнуте резултате.  
 
Истовремено, инкорпорирање ГПУП-а у промотивне активности МДУЛС-а и других ресора додатно би дало на значају како пројекту тако и 
појединачним ресорима и њиховим резултатима  на плану реализације мера оптимизације.   
 
Препорука: у наставку пројекта израдити план кампање одмах на почетку; дефинисати тим који врши координацију кампање из девет ресора; 
дефинисати временску динамику.  
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