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Значење појмова/Скраћенице 

Министарство државне управе и локалне самоуправе МДУЛС 

Министарство финансија МФ 

Орган у саставу министарства ОУСМ 
Посебне организације ПО 

Генерални секретаријат Владе ГСВ 

Служба Владе ВС 

Републички секретаријат за законодавство РСЗЗ 
Републички секретаријат за јавне политике РСЈП 

Органи државне управе ЈИ 

Јавне агенције Органи 
Светска банка СБ 

Хоризонтална функционална анализа групе органа и организација 
„Државна управа плус“ коју је припремила Светска банка 

ХФА 

Акциони план за оптимизацију на основу препорука из документа 
Светске банке "Хоризонтална функционална анализа за Државну 
управу плус" за период 2017-2018 

Акциони план 

ХФА или АП ХФА 

Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 
101/2007, 95/2010, 99/2014) 

ЗДУ 

Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/2014, 
14/2015, 54/2015, 96/2015 - др. закон, 62/2017) 

ЗОМ 

Закон о Влади РС („Службени гласник РС“, бр. 55/2005, 71/2005 - 
исправка, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - УС, 72/2012, 
74/2012 - исправка УС, 7/2014 - УС, 44/2014) 

ЗОВ 

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију 
радних места у министарствима, посебним организацијама и 
службама Владе („Службени гласник РС“, бр. 81/2007 - 
пречишћен текст, 69/2008, 98/2012, 87/2013) 

Уредба о начелима 
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1. Резиме 

Ова студија изводљивости разрађује опције за оптимизацију организационе структуре у 

органима државне управе, службама Владе и стручним службама управних округа, а на 

основу налаза и препорука из Хоризонталне функционалне анализе групе органа и 

организација „Државна управа плус“ коју је припремила Светска банка  током 2016. 

године. 

Заједничке смернице које могу да доведу до оптимизовања организационе структуре у 

органима су: 

1) Преиспитати постојећа и увести нова начела за унутрашње уређење и 

систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама, 

Генералном секретаријату Владе, кабинетима председника и потпредседника 

Владе и осталим службама Владе, Управи за заједничке послове републичких 

органа и стручним службама управних округа (у даљем тексту: органи). 

2) Кроз правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

органима потребно је између послова из основне делатности и заједничких 

(пратећих) послова успоставити однос 80:20 у корист послова из основне 

делатности1. 

3) Успостави распон управљачке контроле који би износио 1:5 на нивоу сваког 

органа. Ово подразумева да у сваком органу постоји до 20% руководећих 

позиција. Кључни изазов код примене критеријума 1:5 је увођење нових 

критеријума за образовање унутрашњих организационих јединица, где се 

препознају две опције: 

i. Строжија контрола и услови за руководиоце органа приликом утврђивања 

организације и систематизовања радних места, што обухвата и образовање 

унутрашњих јединица, посебно сектора. Прописати прецизинија правила 

о условима за образовање појединачних врста унутрашњих јединица, 

укључујући и повећање обавезног минималног броја стварно запослених 

                                                   
1 О овом питању је на основу налаза и препорука из Хоризонталне функционалне анализе групе органа и 

организација „Државна управа плус“ Светске банке, припремљен документ „Смернице за 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“.  
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(не само број систематизованих извршилаца) у унутрашњој јединици.  У 

овој варијанти је неопходна доследна и строжија контрола у поступку 

припреме и доношења правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у органима.  

ii. Флексибилнија организација рада тако што би се реафирмисао Кадровски 

план, примениле додатне мере за задржавање квалитетних кадрова 

(посебно на пословима који су приоритетни за Владу) и ојачале мера за 

финансијско управљање и контролу на нивоу сваке појединачне 

унутрашње јединице. Ова опција омогућава да руководици органа могу 

слободније да поставе организациону структуру и систематизацију радних 

места, укључујући и образовање унутрашњих јединица, у датим оквирима 

односа руководилаца и извршилаца од 1:5 и односа основних и 

заједничких послова од 80:20.   

4)  Очекиване последице оптимизације организационе структуре, код обе наведене 

опције су: 

i. Смањење укупног броја руководилаца на свим нивоима хијерархијске 

структуре у органима,  

ii. Укидање „Групе“ као врсте уже унутрашње јединице јер се садашњи 

критеријум од најмање три запослена за њено успостављање не уклапа у 

предложени распон управљачке контроле од 1:5.  

5) Основни изазов је питање како организовати органе који имају мали број  

запослених (органи са мање од 30 запослених)? Један могући правац је да се у 

таквим органима не могу организовати сектори2. Друга могућност је да се 

размотри спајање (обједињавање) више тзв. „мањих“ органа у један, поготово 

оних где постоји снажна синергија послова за које су надлежни3 - нпр. послови 

који су узајамно повезани и спадају у исту област управног рада. Приликом 

сваког таквог предлога узимаће се у обзир обавезе које проистичу из процеса 

                                                   
2 Што је и сада случај у кабинетима председника Владе и потпредседника Владе и у стручним службама 

управних округа у којима могу да се образују једино одељења, одсеци и групе (члан  
3 Према Хоризонталној функционалној анализи групе органа и организација „Државна управа плус“, коју 

је припремила Светска банка током 2016. године, код 67 организационих облика (од укупно 94 који су 

анализирани) однос броја руководилаца и извршилаца је максимално 1:3, што доводи сразмерно великог 

броја унутрашњих организационих јединица. 
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европских интеграција, садржаних у преговарачким позицијама Републике 

Србије и Националном програму за усвајање правних тековина ЕУ. 

 

2. Увод 

Влада Србије је покренула дубок реформски процес у јавном сектору са фокусом на 

смањење трошкова јавне управе у функцији фискалне консолидације, као и на 

оптимизацију и модернизацију јавне управе у циљу повећања квалитета пружања јавних 

услуга. Актуелни напори усмерени на побољшање ефикасности јавног сектора укључују 

смањење трошкова, ангажовање оптималног броја запослених, реструктурирање 

портфолија органа и генерално унапређење у складу са реформом јавне управе.  

Једна од иницијатива у овом контексту је пројекат ЕУ ИПА 2014 „Реструктурирање и 

оптимизација јавне управе у Републици Србији  2015-2018“ који се реализује уз 

подршку Светске банке. Она обухвата низ функционалних прегледа који детаљно 

разматрају принципе организације, као и економичност пружања услуга у кључним 

секторима потрошње, као што су здравство, основно и средње образовање, социјална 

заштита, финансије и пољопривреда. Пројекат се заснива на интерактивном приступу и 

посвећеном учешћу свих министарстава, и других органа и организационих облика у 

јавном сектору, при чему МДУЛС координира целокупним процесом. Специфични циљ 

пројекта је побољшање организационих и функционалних структура у систему јавне 

управе кроз процес оптимизације који ће се имплементирати у неколико подсистема 

јавне управе, праћен стратегијом комуникације. 

Општи резултат овог пројекта је дубинско реструктурирање одређених сектора јавне 

управе са циљем подизања њене ефикасности, сврсисходности и делотворности. Као 

први корак ка томе Светска банка је, у сарадњи са свим домаћим заинтересованим 

странама, кроз овај пројекат реализовала Хоризонталну функционалну анализу 94 

организациона облика на нивoу републичке (централне) власти – тзв. група институција 

„Државна управа плус“ (даље: ХФА). Информација о раду на овој функционалној 
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анализи, као и о самом пројекту, прихваћена је на седници Савета за реформу јавне 

управе која је одржана 12. фебруара 2015. године. 

На основу ХФА припремљен је Акциони план за оптимизацију за период 2017-2018, који је 

прихватио Савет за реформу јавне управе дана ___________ (даље: Акциони план ХФА или АП 

ХФА). Извршење мера из Акционог плана ХФА једна je од обавеза из Секторског 

реформског уговора за сектор реформе јавне управе и то за Посредни резултат 1: 

Унапређена организација и функционисање управе централних органа власти. Степен 

спровођења АП ХФА је један од индикатора за 2017. и 2018. годину.  

Извршење мера из АП ХФА једна je од обавеза из Секторског реформског уговора за 

сектор реформе јавне управе и то за Посредни резултат 1: Унапређена организација и 

функционисање управе централних органа власти. Степен спровођења АП ХФА је један 

од индикатора за 2017 и 2018. годину. Такође, спровођење овог, као и ресорних 

акционих планова за оптимизацију, је део општег Акционог плана за спровођење 

програма Владе, и то за Међуминистарску групу 3, Приоритетни циљ 3.5: Наставак  

реформи јавне управе - Оптимизација и реформа система плата. 

У оквиру АП ХФА посебна област је посвећена унапређењу организационе структуре 

јавне управе којом би се обезбедило да се институционални капацитети у већој мери 

него до сада посвете њеним основним функцијама (тзв. „core business“ ), што је могуће 

кроз поједностављење организационе структуре органа државне управе. Мера АП ХФА 

која је предвиђена за постизање жељеног резултата је број 2.3:  Оптимизација 

унутрашње организационе структуре органа државне управе, службама Владе и 

службама управних округа.  
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3. Циљ и очекивани резултати 

 

Основни циљ који се жели остварити овом студијом изводљивости је да се укаже на 

опције за успостављање оптималне и ефикасне организационе структуре у органима која 

омогућава једноставну унутрашњу координацију и комуникацију. Намера је да се тиме 

омогући боља реализацију будућих реформских активности, а органи ће своје ресурсе 

максимално усмерити на припрему и спровођење јавних политика. 

Преиспитивањем и поједностављењем унутрашње организационе структуре подржава 

се организационо и функционално реструктурирање државне управе, што је један од 

посебних циљева из Акационом плану Стратегије реформе јавне управе (даље: АП 

СРЈУ). Тиме ће се омогућити и подржати остваривање Резултата 1.1.3. из АП СРЈУ: 

“Реализована дубинска оптимизација одабраних организационих подсистема јавне 

управе” што је у оквиру остварења Посебног циља број 1 из Стратегије РЈУ – 

Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе . 

Намера је да се смернице из ове студије изводљивости реализују током 2018. године, пре 

свега тако што ће се спровести регулаторне промене и припремити органи за пуну 

оптимизацију  организационе структуре органа током 2019. године, када ће бити 

неопходно да се обезбеди пуна примена измењених прописа, као и праћење и процена 

остварених резултата. Активности које ће требати да подрже достазање оптималне 

организационе структуре у органима су и обука запослених, додатна аналичка подршка 

код избора конкретне акције, као и интерно и екстерно комуницирање, како би све 

заинтересоване стране биле благовремено обавештене и укључене у спровођење жељене 

промене.    
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Како се наводи у АП ХФА, образовање великог броја унутрашњих јединица и стварање 

сложених и компликованих организационих структура у органима последица је и 

неадекватне политике задржавања кадрова, недостатка критеријума за разликовање 

основних од заједничких (пратећих) послова у органима, као и недостаци у погледу 

организовања функција стратешког, оперативног и финансијског планирања и интерне 

контроле, што је све утврђено у ХФА Светске банке. Отуда је за достизање очекиваних 

резултата неопходно да се оптимизација организационе структуре органа спроводи 

усаглашено са другим мерама из АП ХФА, а посебно: 

- мером 2.1: Постизање оптималног односа броја запослених који раде на 

основним и на заједничким/пратећим функцијама, у оквиру које су, као 

индикатор за 2017. годину припремљене Смернице за 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; 

- мером 3.2: Консолидација функција стратешког, оперативног и финансијског 

планирања и интерног надзора, у оквиру које су, као индикатор за 2017. годину 

припремљене: Смернице за 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; и 

У оквиру пројекта пројекта „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици 

Србији 2015-2018“ МДУЛС је образовало Групу за подршку у управљању променама или 

на енглеском Change managment support team (CMST), како би се обезбедила помоћ у 

финализацији и спровођењу АП ХФА и других ресорних акционих планова за 

оптимизацију (финансије, запошљавање, социјално осигурање, социјална заштита, 

пољопривреда, заштита животне средине, просвета и здравство). Тај процес подразумева 

управљање променама које су неопходне да би се одабране препоруке Светске банке из 

прве фазе пројекта примениле у пракси наше јавне управе. Посебан нагласак је на 

реорганизацији, интерној и екстерној комуникацији у управљању променом, као и 

аналитичкој подршци.   
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- мером 4.1: Задржавање кључних кадрова у државној управи, у оквиру које је, као 

индикатор за 2017. годину припремљена: Анализа стања у области управљања 

људским ресурсима са препорукама за задржавање кадрова.   

Поред наведеног, оптимизација организационе структуре органа би требало да се 

спроведе усаглашено са процесом унапређења финансијког управљања и контроле и у 

том смислу потребно је унапредити и прецизирати одговорност, али и овлашћења  

руководилаца на свим нивоима.  

Обухват смерница су сви органи државне управе: министарства, органи у саставу 

министарстава, посебне организације, службе Владе и стручне службе управних округа. 

Процесом ће руководити Министарство за државну управу и локалну самоуправу (даље: 

МДУЛС), а најближе ће сарађивати са: Генералним секретаријатом (даље: ГСВ), 

Службом за управљање кадровима (даље: СУК), Министарством финансија (даље: МФ), 

Министарством за европске интеграције (МЕИ)и Националном академијом за јавну 

управу (даље: НА), али ће се у пуној имплементацији мере сарађивати са свим органима 

државне управе, службама Владе и стручним службама управних округа.  
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4. Опције за оптимизацију организационе структуре органа  

4.1 Опција задржавања тренутног стања (status quo) 

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у 

министарствима, посебним организацијама и службама Владе (даље: Уредба о 

начелима)4 прописује начела за унутрашње уређење и систематизације радних места, 

које мора:  

1) да се заснива на делокругу органа и радним процесима у њему;  

2) да буде прилагођено целини послова органа;  

3) да обезбеди делотворан и складан рад органа и делотворан надзор над 

радом унутар органа;  

4) да обезбеди брзо и делотворно остваривање права и правних интереса 

странака;  

5) да омогући груписање истоврсних или сродних и међусобно повезаних 

послова у одговарајуће унутрашње јединице у органу;  

6) да обезбеди јавност рада органа. 

 

Унутрашње уређење органа и систематизација радних места у њему одређују се 

правилником који доноси руководилац, али уз сагласност Владе. 

Унутрашње јединице образују се као основне, посебне и уже унутрашње јединице.  

Основна унутрашња јединица је сектор. Посебне унутрашње јединице су секретаријат, 

кабинет министра, а у Министарству одбране – и Генералштаб Војске Србије. Уже 

унутрашње јединице су одељење, одсек и група. 

Уредба прописује обавезне услове за образовање унутрашњих јединица, али није 

прописана минимална величина сектора, док одељење мора да има најмање 6 

запослених, одсек 5, а група 3 запослена. Не постоје ограничења у погледу тзв. 

„прескакања хијерархијских нивоа“. На пример, одсеци и групе могу да одговарају за 

свој рад сектору без икаквог међунивоа.  Исто тако, одељења, одсеци, па чак и 

појединци, за свој рад могу да одговарају директно државном секретару, без линије 

одговорности која иде преко сектора. На ову праксу се често наилази у мањим 

организацијама, што доводи до формирања већег броја руководећих положаја. Према 

                                                   
4 Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 

посебним организацијама и службама Владе (“Сл. гласник РС”, број: 81/2007 - пречишћен текст, 

69/2008, 98/2012 и 87/2013) – члан 3. 



                                                                                                  
  

12 
 

This project is 
funded by EU 

Република Срија 

Министарство државнe управe и 

локалнe самоуправe 

ХФА овај проблем би могао да се ублажи увођењем обавезних нивоа са прописаном 

минималном величином, што би било подржано предложеним програмом спајања.  

Државе чланице ЕУ и Организације за 

економску сарадњу и развој (ОЕЦД) 

прихватају углавном равнију 

организацију са мање нивоа. Препорука 

SIGMA је максимално пет нивоа. 

Међутим, прописи у Србији дозвољавају 

до шест нивоа (видети слику 1). 

Отуда се у ХФА препоручује укидање 

нивоа групе. Такође, ХФА примећује да 

је код 67 од 94 анкетирана органа и 

организација које спадају у тзв. 

„Државну управу плус“ однос броја 

запослених по једном руководиоцу мањи од 1:3. Постоји више разлога за мали број 

запослених по руководиоцу. То су: тенденција оснивања јединица које се баве 

искључиво једним питањем и стварање додатних руководећих положаја ради повећања 

плата и награђивања квалитетних кадрова – због недостатка адекватних мера 

задржавања кадрова (тзв. “Retention policy”). Да би се овај тренд преокренуо, ХФА 

предлаже да је потребно обезбедити да однос на нивоу сектора, одељења и одсека буде 

најмање 1:5, док је ниво групе потребно укинути. Изузеци би морали да буду одобрени 

одлуком Владе, на основу мишљења МДУЛС. Ако овај однос буде спроведен, уштеде 

ће бити остварене смањењем броја потребних руководилаца (за више од 800 радних 

места) и последичним прераспоређивањем бројних руководећих у неруководећа радна 

места. 

Такође, није утврђен или прописан однос запослених који раден на основним пословима 

(пословима из надлежности органа, односно на пословима државне управе) и на 

пратећим пословима. Међутим, како се наводи у ХФА, многи органи обављају послове 

са великим бројем помоћног особља. Да би се умањио утицај захтева који се односи на 

број помоћног особља, посеб но у органима са малим бројем запослених, могли би да се 

утврде одговарајући захтеви у погледу обавезног односа запослених на основним и 

Слика 1: Организациони нивои 

1. НИВО: МИНИСТАР 

2. НИВО: ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 

3. НИВО: СЕКТОР 

4. НИВО: ОДЕЉЕЊЕ 

5. НИВО: ОДСЕК 

6. НИВО: ГРУПА 
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заједничким пословима. Приликом одређивања одговарајућег односа главног и 

помоћног особља потребно је руководити се питањима која се тичу обављања послова.  

У овом погледу је у АП ХФА предвиђена посебна мера 2.1. Постизање оптималног 

односа броја запослених који раде на основним и оних који раде на 

заједничким/пратећим функцијама.  

Може се закључити да у односу на све уочене недостатке задржавање постојећег стања 

(опција status quo) није прихватљива и да ће и даље омогућавати сложене и 

компликоване организационе структуре у органима, што ће негативно утицати на 

унутрашњу координацију и комуникацију, отежано остваривање циљева органа и 

спречаваће ефикаснију организацију рада.  

 

4.2 Опција промене постојећег стања и оптимизацију унутрашње 

организације у органима 

4.2.1 Заједничке препоруке 

 

4.2.1.1 Прописати начела за успостављање ефикасне организацоне структуре 

Како би се оптимизовала организациона структура у органима потребно је ова начела 

преиспитати и унапредити у смислу да рефлектују тренутну ситуацију као и потребе 

оптимизације (у складу са налазима ХФА и других функционалних анализа Светске 

банке). Имајући у виду уочене недостатке постојећег стања предлажу се следећа начела 

за успостављање организације органа државне управе: 

Сврсисходност – свака унутрашња (организациона) јединица мора имати 

јасно дефинисан циљ и сврху (основни разлог) због којих се оснива, који су 

усмерени на остваривање циљева и сврхе органа у целини5. 

Усклађеност – свака организациона јединица мора да има јасну повезаност 

са сврхом и циљевима органа. Структура треба да рефлектује културу 

организације, њену историју и окружење (систем државне управе, 

компатибилност са ЕУ и међународним стандардима) у коме се налази.  

                                                   
5 Уколико сврха и циљеви органа не постоје потребно их је одредити. 
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Сродност – функције у оквиру унутрашњих јединица морају да буду сродне, 

односно послови који се обављају треба да буду комплементарни. Ово пре 

свега важи за секторе који би у потпуности морали да обједињавају послове 

који представљају заокружену област рада6. То захтева да се на општем 

(заједничком) нивоу за све органе изврши преглед (попис) заокружених 

области рада.   

Рационалност – за сваку унутрашњу јединицу треба у највећој мери тежити 

да групише функције на начин да се посао може остварити у целости без 

подршке других организационих блокова. 

Доследност – уједначеност унутрашњих јединица подразумева спровођење 

истих принципа за успостављање свих основних и ужих унутрашњих 

организационих јединица, које укључују јасне линије извештавања, 

оптималан распон контроле и симетричност организационе структуре, јасна 

раздвојеност стратешког (стандардизација, нормирање, развој политика) и 

оперативног поступања (пружања услуга). 

Оријентација ка кориснику – свака успостављена унутрашња јединица 

треба да има јасно дефинисаног корисника својих услуга (интерни – друга 

организациона јединица или екстерни – грађани, привредни субјекти, други 

органи или организације, међународни субјекти итд.) што ће предупредити 

евентуално преклапање или претерану синергују између унутрашњих 

јединица, а у крајњем и између различитих органа. 

 

4.2.1.2 Утврдити максимални број хијерархијских нивоа 

Потребно је прецизирати максимални број хијерархијских нивоа, који не би требало да 

буде већи од 4 (укључујући и ниво руководиоца органа: министар, директор). Код органа 

са мањим бројем извршилаца (они који имају мање од 30 систематизованих извршилаца) 

требало би да буде дозвољено максимално до 2 хијерархијска нивоа. Ово се уклапа у 

постављање нових критеријума за образовање сектора као основне унутрашње јединице, 

код опције са строжијом контролом и условима за организацију органа7. 

                                                   
6 Доследна примена члана 11. Уредбе о начелима. 
7 Видети тачку 4.2.2.1 ове студије. 



                                                                                                  
  

15 
 

This project is 
funded by EU 

Република Срија 

Министарство државнe управe и 

локалнe самоуправe 

 

4.2.1.3 Прописати максимални однос броја руководилаца и извршилаца у оквиру 

органа 

Однос броја руководилаца и броја извршилаца на нивоу читавог органа треба да буде 

прописан на 1:5. Изражено у процентима ово значи да у једном органу максимално 20% 

запослених могу да раде на руководећим позицијама. Овај однос би код одређених врста 

послова који не захтевају претерану креативност могао да буде и већи, јер код послова 

који су више рутински један руководилац ефикасно може да руководи радом и до 12 

извршилаца. Међутим, имајући у виду да у тренутној ситуацији у највећем броју органа 

је тај однос 1:3 прописивање обавезног односа 1:5 би био први корак ка оптималној 

организацији.  

 

4.2.1.4 Прописати однос броја запослених који раде на основним и запослених на 

заједничким (пратећим) пословима 

Однос извршилаца који раде на пословима из основне делатности органа (пословима 

државне управе) у односу на оне који раде на заједничким (пратећим) пословима требало 

би да буде у размери 80:20, при чему целокупна пратећа делатност треба да буде 

организована у оквиру једне унутрашње јединице (као што је секретаријат у 

министарству). Овиме се оптимизује организација пратеће делатности, што се детаљније 

разрађује у оквиру мере број: 2.1 из АП ХФА: Смернице за 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. 

4.2.1.5 Укинути групу као унутрашњу јединицу 

Предлаже се да укидање „групе“ као најмање уже унутрашње јединице – јер се 

критеријуми за њено образовање8  не уклапају у предложен однос броја руководилаца и 

извршилаца од 1:5 на нивоу целог органа.  

С обзиром да је организациона разуђеност последица и неадекватне политике 

задржавања и награђивања кадрова, укидње група се мора спровести усаглашено са 

                                                   
8 Најмање троје државних службеника или намештеника или и једних и других заједно – члан 16. став 3 

Уредбе о начелима. 
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спровођењем мере 4.1 Задржавање кључних кадрова у државној управи, у оквиру које 

је, као индикатор за 2017. годину припремљена: Анализа стања у области управљања 

људским ресурсима са препорукама за задржавање кадрова. Укидање група као 

ужих унутрашњих јединица не би требало да се спроведе на штету постојећих 

руководилаца група или по цену тога да квалитетни кадрови који раде на приоритетним 

пословима у органима напусте државну управу – о чему је потребно посебно обратити 

пажњу и извршити додатну анализу спровођења.   

 

4.2.1.6 Прописати обавезно постојање секретаријата у министарствима 

Секретаријат би требало да буде обавезна унутрашња јединица у министарствима, а не 

да то буде могућност, као до сада. У секретаријатима би требало да буду 

систематизовани сви заједнички (пратећи) послови у једном министарству, послови 

којима се пружа подршка у раду свих осталих основних, ужих и посебних унутрашњих 

јединица (и кабинету министра).  

Ова препорука би требало да се реализује усаглашено са   

- мером 2.1: Постизање оптималног односа броја запослених који раде на 

основним и на заједничким/пратећим функцијама, у оквиру које су, као 

индикатор за 2017. годину припремљене Смернице за 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; 

- мером 3.2: Консолидација функција стратешког, оперативног и финансијског 

планирања и интерног надзора, у оквиру које су, као индикатор за 2017. годину 

припремљене: Смернице за 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. 
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4.2.1.7 Утврдити попис послова који чине заокружену област рада у оквиру 

сектора 

Потребно је Уредбом о начелима утврдити који све послови чине једну „заокружену 

област рада“, односно пописати сектора који морају да постоје без обзира у ком 

министарству. Послови у оквиру једне заокружене области не би требале да се 

раздвајају, већ би требало да увек чине једну организациону („секторску“) целину, без 

обзира на организационе промене на макро-плану: формирање нових органа, спајање 

или раздвајање постојећих органа итд. Пре образовања новог сектора морало би се 

документационом основом доказати да су испуњени разлози за његово образовање и 

разлози због којих нека нова функција није могла да се придода постојећем сектору. Са 

друге стране, у случају увођења („додавања“) нових функција постојећем сектору, 

сматрало би се да то није промена које би захтевала промену службеника на положају, 

односно сматра се да је у питању иста заокружена област рада. 

Предлог је да се као полазни принцип за сортирање послова у оквиру заокружених 

области рада узме класификација предмета и аката из важећег Упутства о 

канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, бр. 10/1993, 

14/1993, 67/2016 и 3/2017).  

 

4.2.2 Опција строжије контроле и услова за организацију органа 

Уредбом о начелима се дефинишу типови организационих јединица које је могуће 

образовати, као и њихови међусобни односи, укључујући међусобне односе 

одговорности руководилаца различитих типова унутрашњих јединица. То су тренутно: 

сектор, као основна унутрапња јединица и одељење, одсек и група, као уже унутрашње 

јединице. Посбне јединице су: секретаријат, кабинет министра, а у Министарству 

одбране – и Генералштаб Војске Србије9.  

4.2.2.1 Сектор  

Садашњи критеријуми за образовање сектора се односе на: 

- Функције које се у њему врше 

→ сектор врши послове који представљају зокружену област рада; и  

                                                   
9 Члан 10. Уредбе о начелима. 
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- Тип организационог облика у којем може да постоји  

→ може да се образује у министарству, посебној организацији, Генералном 

секретаријату Владе, Управи за заједничке послове републичких органа и 

у органу у саставу ако то налажу природа и обим његових послова, а у 

служби Владе ако је уредбом којом је она основана прописано да њен 

директор има помоћника или више њих 

За образовање сектора не постоје прописани критеријуми у погледу минималног броја 

запослених за његово образовање, као што је то случај са ужим унутрашњим јединицама. 

Зато се у пракси сектор појављује у различитим облицима: 

1) Сектор без унутрашњих организационих јединица, само са извршиоцима;  

2) Сектор у оквиру којег је образована само једна врста уже унутрашње јединице – 

једно или два одељења;  

3) Сектор у оквиру којег је образовано више различитих ужих унутрашњих јединица, у 

оквиру којих такође су образоване уже унутрашње јединице , тако да су сви 

постављени у два или више хијерархијса нивоа – одељења у оквиру којих су одсеци 

и у оквиру којих су групе итд.  

Да би се уједначио приступ образовању сектора предлаже се следеће: 

- Потребно је утврдити који све послови чине једну „заокружену област рада“10.  

- Утврдити минимални број систематизованих извршилаца у сектору. Предлаже се 

да сектор као заокружена област рада и  основна унутрашња јединица може да се 

образује искључиво када је систематизовано најмање 25 извршилаца.  

 

4.2.2.2 Одељење 

За одељење, као највећу ужу унутрашњу јединицу у органу, предлаже се да се задржи 

постојећи критеријум од минимално 8 извршилаца, с тим што би тај критеријум требало 

да се односи на 8 извршилаца који су непосредно подређени начелнику одељења и који 

су стварно запослени – не као до сада да је довољно да су систематизована радна 

места/број извешилаца. Тренутно је честа ситуација да је начелник одељења непосредан 

                                                   
10 Видети тачку 4.2.1.7 ове студије. 
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руководилац једном запосленом – руководиоцу уже јединице (одсека или групе која је 

образована у оквиру одељења).  

Уколико би се прихватило да у сектору мора бити најмање 25 извршилаца, произлази да 

најмање 3 одељења чине један сектор. 

4.2.2.3 Одсек 

Због односа броја руководилаца и броја извршилаца на нивоу органа од 1:5 одсек ће 

представљати најмању ужу унутрашњу јединицу. Примена односа 1:5 у случају одсека 

значи да се он може образовати од најмање 6 запослених: 1 шеф одсека и 5 извршилаца.  

У овом случају одсек представља унутрашњу јединицу у оквиру које се не може 

образовати ужа унутрашња јединица.  

Уколико се прихвати да један начелник одељења директно руководи радом најмање 8 

запослених, ако је један од тих запослених руководилац (шеф одсека у оквиру тог 

одељења) то значи да осталих 7 запослених су извршиоци. На тај начин се спречава 

могућност да се додатно усложњава организациона структура.  

 

4.2.3 Опција флексибилне организација органа 

Уколико се Уредбом о начелима успостави правило о обавезном минималном односу 

броја руководилаца и извршилаца од 1:5, и то на нивоу целог органа, могуће је дозволити 

флексибилно унутрашње организовање унутар сектора све док се поштује овај распон 

менаџерске контроле и док се систематизовање радних места врши у оквиру дате масе 

плата. У овој опцији је неопходно ојачати функције финансијског управљања и контроле 

на свим хијерархијским нивоима.  

Ова опција се уклапа у очекиваним престанак важења и примене Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, до краја 2018. године11  

4.2.3.1 Група као облик организације посла у органу 

И код ове опције је потребно  укинути групу као врсту унутрашње јединице, јер се не 

уклапа у предлог односа броја руководилаца и извршилаца од минимално 1:5. Али, ако 

би се испунили предуслови за већу флексибилност и слободу руководилаца да 

                                                   
11 Члан 35. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 – УС) 
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самостално организују послове у оквиру органа, могуће је задржати групу као  

инструмент за организацију посла, односно начин организовања рада у органу.  

Наиме, у оквиру одобрених средстава за плате запослених на ниову целог органа, 

руководиоцу органа би требало омогућити да на годишњем нивоу, или по потреби посла 

и у другачијем временском року, организује рад запослених по групама и да самостално 

одреди њихов састав и оквир послова – радне циљеве групе.   

Радом овако организоване групе би руководили координатори група, који би могли да 

буду плаћени као да су руководиоци унутрашњих јединица, што би представљало меру 

задржавања кадрова, али се не би уситњавала организациона структура и координатори 

група не би имали остале руководилачке функције према запосленима чијим радом 

координирају, нпр. не би их формално оцењивали.  

4.2.3.2 Реафирмисати кадровски план и омогућити организацију рада у органу у 

оквирима одобрене масе плата 

 Потребно је реафирмисати и ојачати значај планирања људских ресурса, кроз 

унапређени Кадровски план. Пре свега, Кадровски план би требало да се припрема у 

оквиру процеса програмског буџетирања и припреме годишњих планова рада органа, 

тако да би, у формалном смислу, требало да буде саставни део годишњег закона о буџету 

– слично као што је прописано за кадровске планове на ниову локалних самоуправа и 

аутономних покрајина12.  

Да би се ово спровело неопходно је обрачунавати масу плата за сваки орган и дозволити 

да унутар тако утврђене масе плата сваки орган планира конкретан број људи у 

конкретним звањима. У Кадровском плану потребно је утврдити који запослени раде на 

приоритетним пословима (према важећем програму рада Владе) и за њих ће се 

примењивати посебне мере за задржавање кадрова13.   

У том случају могуће је укинути ограничења у погледу процента највиших звања, уз 

задржавање правила о напредовању и дозволити да руководилац органа флексибилно 

                                                   
12 Чланови 76-78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 21/2016) 
13 Мере за задржавање кадрова ће се утврдити кроз реализацију мере 4.1 из АП ХФА: Задржавање 

кључних кадрова у државној управи, у оквиру које је, као индикатор за 2017. годину припремљена: 

Анализа стања у области управљања људским ресурсима са препорукама за задржавање кадрова 
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одреди број запослених у складу са расположивом масом средстава за плате и да 

флексибилно утврди потребну унутрашњу организацију у складу са пословима и 

приоритетима, све док 80% људи ради на основним пословима (пословима државне 

управе)  и док је однос броја извршилаца и руководилаца 1:5 на нивоу целог органа.  

Предуслов је да се усаглашено ојачају мере за финасијско управљање и контролу на свим 

хијерархијским нивоима, што ће обезбедити да се утврђена маса плата не наруши, а 

таквим условима више неће бити неопходна условна „забрана“ запошљавања14 и 

ограничавање максималног броја запослених15. 

 

5. Кључне активности 

1. Прва активност коју је потребно спровести је утврђивање броја запослених у 

свим органима државне управе. У овај број би требало укључити и запослене на 

одређено време, као и лица ангажована ван радног односа, како би се стекао тачан 

увид у тренутно стање. За ову активност било би задужено МДУЛС које би у 

првом кварталу 2018. године требало да тражи и прикупи ове податке од свих 

органа државне управе.  

2. Следећа активност подразумева аналитичку проверу примене нових опција на 

различите институционалне облике: министарство, орган у саставу, посебну 

организацију, службу Владе, стручне службе Управних округа. Сви они имају 

своје специфичности, те би било неопходно одабрати по три органа за сваки 

организациони облик на који ће се применити нова правила за унутрашње 

уређење. На основу ове активности добиће се јаснија слика о набољој опцији и 

будућој промени за одабране органе. За ову активност било би задужено МДУЛС 

које би у сарадњи са ГСВ, МФ и СУК-ом у првом кварталу 2018. требало да 

дефинише будуће организационе структуре одабраних органа, а саму анализу би 

требало спровести до краја трећег квартала 2018. године. 

                                                   
14 Члан 27е Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016) 
15 Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и пратећи подзаконски 

акти. 
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3. Потребно је посебно урадити анализу ефеката на органе са малим бројем 

запослених. ХФА је утврдила да чак 28 органа имају број запослених мањи од 30 

(овај број је потребно тачно утврдити). За реализацију ове активности би било 

задужено МДУЛС до краја трећег квартала 2018. 

4. Анализа ефеката подразумева и детаљну анализу трошкова и користи како би 

се у целости предвиделе све могућности примене различитих опција будуће 

организационе структуре. Овом анализом би требало дефинисати све могуће 

користи које ће презентовати и објавити као основни разлози и покретачи за 

промену. Поред овога требало би финансијски изразити колике ће бити стварне 

уштеде код ове промене. Било би потребно утврдити и могуће опције за све оне 

запослене којима ће се умањити плата због смањења броја руководећих радних 

места.  

5. Избор опције би се извршио на основу претходно обављених анализа.  

6. Све спроведене активности би биле практична припрема за израду и усвајање 

измене и допуне Уредбе о начелима која би требала да претрпи велике измене. 

Пре свега највећа измена би требала да се односи на успостављање обавезног 

односа броја руководилаца и извршилаца од 1:5 (или максимално 20% 

руководилаца у једном органу). Поред тога групе не би требало више да постоје 

као ужа унутрашња јединица. На крају одређене измене би требало да се односе 

и на начела за унутрашње уређење које би требало ревидирати у складу са 

предлозима изнетим у овом документу. Носилац ове активности би требало да 

буде МДУЛС, како би се  измене и допуне Уредбе о начелима усвојиле у 

последњем кварталу 2018. године. 

7. На основу дефинисане Уредбе и нових правила потребно је обезбедити обуку и 

континуриану интерну и екстерну комуникацију како би се подржале и 

представиле очекиване промене за све органе и запослене. Потребно је оставити 

могућност за дискусију са свим органима по питању одређених специфичности 

које они имају и начинима за њихову будућу организацију. Сви органи би до краја 

децембра 2018. требало да прођу обуку за чију организацију је одговорно 

МДУЛС у сарадњи са МЕИ, СУК и Националном академијом за јавну управу. 

Паралелно са обуком потребно је формирати тим МДУЛС који ће бити на 
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располагању свим органима приликом израде систематизација, коме би подршку 

требали да пруже представници МЕИ, МФ и СУК-а. 

8. Израда нових Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места би требало да буде реализована до краја првог квартала 2019. године, а 

надзор над применом о контролу усклађености систематизација са новом 

Уредбом би требало да врши МДУЛС заједно са МЕИ (у вези са 

административним капацитетима наведеним у НПАА), МФ и СУК.  

9. Потребно је обезбедити праћење реализације изабране опције, прикупљање и 

анализу података, као и извештавање надлежних о реализованој мери и 

евалуацији остварених резултата. За ову активност би требало да буде задужено 

МДУЛС до краја другог квартала 2019. године и касније.   

6. Регулаторна промена  

 

Кључна промена прописа се очекује у погледу измене и допуне Уредбе о начелима. 

Очекује се да ће се те измене и допуне односити пре свега на следеће одредбе: 

- Начела за унутрашње уређење и систематизацију радних места (члан 3) 

- Врсте унутрашњих јединица (члан 10) 

- Секретаријат (члан 13) 

- Одељење, одсек и група и услови за образовање одељења, одсека и групе, 

руковођење одељењем, одсеком и групом и одговорност начелника одељења, 

шефа одсека и руководиоца групе (чланови 15 до 18). 
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7. Анализа предности и недостатака (''SWOT'' анализа) 

 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

 Политичка подршка 

 Уштеде које ће се остварити 

 Оптимизација организационе структуре 

које се касније могу применити на читав 

јавни сектор 

 Неефикасна организациона структура 

 Велики број хијерархијских нивоа 

 Велики број руководилаца 

 Неефикасна комуникација 

 Уопштена начела за унутрашње уређење 

 Не постоје критеријуми за формирање 

основне организационе јединице – 

Сектор 

 Не постоји јасан однос између 

различитих типова организационих 

јединица 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Успостављање јасних начела за 

унутрашње уређење 

 Уједначавање организације система 

државне управе 

 Јасни правила за провере рационалности 

структуре 

 Уштеде које се остваре се могу 

преусмерити на награђивање запослених 

за остварен учинак 

 Промена подразумева промену свих 

систематизација органа које обухвата, 

као и снажну подршку приликом 

имплементације  

 Велики отпор због смањења броја 

руководилаца највишег нивоа 

 Инкорпорирање малих институција у 

министарства 
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8. План реализације 

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ РОК Идикатор/Верификатор 

1. Утврђивање тачног броја запослених у свим органима 

државне управе (са ''уговорцима'') 

МДУЛС Сви органи државне управе I  квартал 2018. Листа свих органа са тачним броје 

запослених 

2. Примена утврђених модела на узорку од по 3 органа за 

сваки институционални облик 

МДУЛС ГСВ, МФ, СУК II квартал 2018. Документ – примена модела на 

органе државне управе 

3. Утврђивање листе и анализа органа који имају мање од 

30 запослених 

МДУЛС / II квартал 2018. Анализа стратешке 

сврсисходности за сваки орган 

4. Израда анализе трошкови-користи за примену новог 

модела организације органа државне управе 

МДУЛС МФ III квартал 2018. COST-BENEFIT aнализа 

5. Избор одговарајуће опције МДУЛС Савет за реформу јавне 
управе, МФ, ГСВ, СУК 

III квартал 2018. Закључак Савета за реформу јавне 
управе 

6. Измена и допуна Уредбе о начелима у складу са 

предложеним изменама  

МДУЛС РСЗ IV квартал 2018. Усвојене измене и 

допуне/Службени гласник РС 

7. Обука за примену различитих модела организације за 

све органе 

МДУЛС СУК I квартал 2019. Извештај о спроведеним обукама 

8. Формирање тима за подршку изради нових 

систематизација – консултације, стручна подршка 

МДУЛС МФ, СУК II квартал 2019. Акт министра оформирању радне 

групе 

9. Израда нових систематизација у складу са измењеном 

Уредбом о начелима 

Сви органи 

државне управе  

Влада, ГСВ, МДУЛС, СУК, 

МФ 

II квартал 2019. Предлози систематизација 

израђених по новим правилима 

10. Праћење и извештавање о реализованој мери 

оптимизације 

МДУЛС / II квартал 2019. Извештај 
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