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1. РЕЗИМЕ 

 

Недовољна ефикасност постојећих механизама за координацију и усклађивање рада 

унутрашњих организационих јединица код органа државне управе; неефективна системска 

координација повезаних и условљених група послова и активности и неефективни системи 

интерне контроле, који испуњавају минималне захтеве прописане законом и подзаконским 

актима, али не подржавају управљачке процесе унутар институција су само неки од 

проблема који афектирају континуитет пословања и одрживост институција, а последица 

су континуиране изложености екстерним ризицима који су узроковани честим политичким 

промена у Републици Србији последњих година.  

Недостаци у системима управљања код органа државне управе су препознати од стране 

самих институција и потврђени независним екстерним проценама1. Како би се превазишли 

проблеми са којима се суочавају органи државне управе и умањила изложеност екстерним 

ризицима који утичу на њихову укупну функционалност, Светска Банка је у препорукама 

које су базиране на закључцима спроведене Хоризонталне Функционалне Анализе, 

предложила обједињавање функција стратешког и финансијског планирања и послова 

координације система интерне контроле на нивоу институција, у оквире Секретаријата 

министарстава.  

Овај документ настоји да утврди општи приступ за обједињавање послова планирања 

јавних политика, праћења њиховог спровођења и анализе њихових ефеката, послова 

финансијског планирања и управљања, и послова координације, управљања и унапређења 

система интерне контролеи њихову институционализацију у оквиру Секретаријата 

министарстава, као и да пружи практичне смернице за остваривање њихове функционалне 

интеграције ради унапређења ефикасности и ефективности рада министарстава. 

2. УВОД 

 

Реформа јавне управе је једна од основних елемената структурних реформи јавног сектора 

у циљу успостављања дугорочне одрживости јавних финансија и стварања предуслова за 

                                                   
1
Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), April 2015; Horizontal Functional Review of Central Administration: Task 1 Optimizing 

Organization of the Central Administration, Task 2 Misplaced Functions, Task 3 Functional Review of Selected Non-Core Functions, August 

2016), Међународног монетарног фонда (Fiscal Risks, Reporting and Budget Preparation, March 2015) и SIGMA-e (Assessment of Public 

Financial Management in Serbia, April 2015) 
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одржив раст. Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији2, као и Акционим 

планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-20173 обухват реформских 

процеса са државне управе проширује се на систем јавне управе чија реформа представља 

битан услов за консолидацију јавних финансија и успостављање здравог привредног 

амбијента. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе координира свеобухватним процесом 

оптимизације (тзв. „rightsizing“) јавне управе, као основом структурних промена. Процес 

оптимизације је дуг процес који захтева најпре системско спровођење организационе и 

функционалне анализе која се показала делотворним и ефикасним инструментом за 

реформу јавне управе уопште, а посебно за потребе оптимизације.  

Полазећи од ових начела, у априлу 2015. године, отпочела је друга фаза оптимизације кроз 

пројекат финансиран из ЕУ ИПА 2014 средстава „Реструктурирање и оптимизација 

јавне управе у РС 2015-2018“ који се имплементира уз подршку Светске банке.  

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 СБ). Информација о раду на овој функционалној анализи, као и о самом 

пројекту, прихваћена је на седници Савета за реформу јавне управе која је одржана 12. 

фебруара 2015. године. 

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

који је прихватио Савет за реформу јавне управе дана ___________ (даље: АП ХФА). Овим планом 

је предвиђена мера број: 3.2 - Консолидација функција стратешког, оперативног и финансијског 

планирања и интерног надзора. Очекује се да ће се имплементацијом ове мере нормирати правила, 

критеријуми и услови за оснивање новог организационог облика у јавном сектору.  

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 

                                                   
2 Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник РС“, број: 9/2014, 42/2014 - 

исправка) 
3 Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-2017 (Закључак Владе „Службени 

гласник РС“, број 31/2015) 
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функционисање управе централних органа власти. Степен спровођења АП ХФА је један од 

индикатора за 2017 и 2018. годину.  

Стратешко планирање представља скуп концепата, процеса и алатки за обликовање 

организације, дефинисање оног шта она ради и зашто то ради, а циљ стратешког планирања 

је да промовише стратешко размишљање, понашање и континуирано учење. 

Истраживања су показала да је стратешко планирање допринело томе да руководиоци 

размишљају и настоје да антиципирају будућност организације и окружења у коме послује, 

а истовремено је подстакло интерни дијалог о битним питањима, о томе шта би требало да 

буду приоритети организације како би се постигао консензус око циљева и обезбедила 

посвећеност спровођењу стратешких иницијатива. 

У формулисање стратегија морају да буду укључени руководиоци органа у јавном сектору 

са руководиоцима унутрашњих организационих јединица и оне морају бити засноване на 

подробним анализама стратешких питања и ризика, док стратешко планирање треба да 

омогући разумевање покретачке снаге појединих питања, сагледавање њихове 

изводљивости и исхода, и да стимулише разговоре о трошковима и ризицима различитих 

алтернатива4. 

Државна управа у Републици Србији већ дуже време трпи последице непостојања 

одговарајућих инструмената за дугорочно, стратешко планирање који би допринели 

дефинисању Националне стратегије развоја, а која би садржала дугорочну визију државе и 

представљала оквир за средњорочно планирање јавних политика и јавних средстава. 

Постојећи законодавни и институционални оквир не обезбеђује оптималне услове за 

дефинисање јасних и проверљивих циљева на нивоу корисника јавних средстава, а 

национални и секторски приоритети и политике су подложне променама јер су уско 

повезане са политиком Владе, која је орочена трајањем њеног мандата. 

                                                   
4Poister, Theodore H, The future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic Management and Performance, Public 

Administration Review, 2010. 
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Недостаци у системима управљања код органа државне управе су препознати од стране 

самих институција и потврђени независним екстерним проценама5, укључујући ХФА. Сам 

извештај о спроведеној анализи скреће пажњу на: 

 

 Слабу одрживост и неефикасност постојећих механизама за координацију на нивоу 

органа државне управе, 

 Недостатак ефикасне и ефективне системске координације повезаних и међусобно 

условљених група активности и послова (стратешко и финансијско планирање, 

праћење и извештавање и координација интерне контроле);  

 

 Неефективне системе интерне контроле  којииспуњавају минималне захтеве 

прописане законом и подзаконским актима, али не подржавају управљачке процесе 

унутар институција. 

Како би се отклонили наведени недостаци, Светска Банка предлаже обједињавање функција 

стратешког и финансијског планирања и послова координације система интерне контроле 

на нивоу институција, у оквире Секретаријата министарстава. 

Секретаријати представљају централна места за координацију хоризонталних, заједничких 

активности и послова у министарствима и у складу са чланом 13 Уредбе о начелима за 

унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним 

организацијама и службама Владе6 (у даљем тексту: Уредба), њихови примарни задаци су 

да обављају послове који се односе на кадровска, финансијска и информатичка питања, 

усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима. 

Упркос  широко дефинисаном минималном делокругу рада Секретаријата, члан 13 Уредбе 

упућује да Секретаријати имају законску надлежност за обављање послова укупне 

координације рада унутар институције,што им даје централну позицију у министарству, и 

опредељује за пружање подршке министру у укупном управљању организацијом.  

Сагласно томе, они поседују оптималну „инфраструктуру“ и заузимају одговарајућу 

позицију у организацији која им обезбеђују све неопходне предуслове за вршење 

функције“стратешког координатора” у министарствима.  

                                                   
5Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), April 2015; Horizontal Functional Review of Central Administration: Task 1 Optimizing 

Organization of the Central Administration, Task 2 Misplaced Functions, Task 3 Functional Review of Selected Non-Core Functions, August 

2016), Међународног монетарног фонда (Fiscal Risks, Reporting and Budget Preparation, March 2015) и SIGMA-e (Assessment of Public 

Financial Management in Serbia, April 2015) 
6“Сл. гласник РС”, бр. 81/2007 – пречишћен текст, 69/2008, 98/2012 и 87/2013 
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Обједињавање функција и послова стратешког планирања, координације јавних политика 

из надлежности министарства, планирање и управљање јавним средствима, управљање 

људским ресурсима, координације правних послова и система интерне контроле, у 

Секретаријатима министарстава би допринело јачању њихове улоге „стратешког 

координатора“.Истоврмено, допринело би унапређењу хоризонталне координације и 

укупне ефективности рада институције, и још важније, обезбедило би одрживост и 

континуитет пословања министарстава, које је у прошлости било изложено ризицима услед 

честих промена у државним органима. 

Тренутно су ауторитет Секретара министарства и стручни капацитети Секретаријата за 

вршење функције „стратешког координатора“ ограничени, а одсуство структурисаног и 

утемељеног система за стратешко планирање и координацију јавних политика из делокруга 

министарстава ограничава њихове капацитете за координацију. 

Значајан труд је уложен на унапређење система за планирање на националном нивоу, али 

са ограниченим ефектима, услед честих политичких промена и одсуства консензуса по 

питању националних приоритета развоја. 

Упркос промењивом контролном окружењу, Република Србија је остварила значајан 

напредак у рационализацији и консолидацији великог броја појединачних стратегија које 

су припремали органи државне управе како би успоставили системски или плански оквир 

за решавање развојних приоритета из своје надлежности. 

Постепена транзиција ка“Секторском приступу”је допринела приближавању и 

унапређењу сарадње између институција које имају подељену надлежност у одређеном 

сектору, у настојању да заједничким радом реше хоризонтална и заједничка питања над 

којима деле надлежност а самим тим и одговорност за њихово решавања. 

Методолошке смернице које је донела Европска комисија (EК) у вези са планирањем и 

спровођењем финансијских средстава из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) за 

период 2007-2014 су оствариле позитиван ефекат на сагледавање и унапређење система на 

планирање и управљање буџетским средствима. Као и у случају ревидираног 

Вишегодишњег Индикативног Планског Документа (MIPD)7за период 2011-20138, планског 

                                                   
7
Multiannual Indicative Planning Document (MIPD) 

8C(2011) 4210, 20.06.2011 
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документа за период од три године који припрема ЕК за земље кориснице ИПА средстава, 

а који утврђује циљеве политика у складу са Стратегијом за проширење Европске уније 

(ЕУ), према “секторском приступу”, Влада Србије је усвојила документ „Потребе 

Републике Србије за међунаросном развојном помоћи (NAD), индикативни плански 

документ за период од три године, који је објединио приоритете великог броја појединачних 

секторских стратегија и ускладио их је са приоритетима Индикативни стратешки документ 

за републику Србију за период 2014-2020. 

Овај документ представља први озбиљан покушај државне управе и Владе Републике 

Србије у припреми опште политике или програма развоја, који би понудио јасну визију, 

оквир за политику економског развоја.На жалост предметни документ је  пример добре 

праксе која би требала бити примењена приликом израде ширег/обухватнијег документа 

који дефинише општу политику/ програм развоја. јер је тежиште документа било 

превасходно на екстерној финансијској помоћи и никада није проширено тако да обухвати 

сва јавна средства.Поред тога, документ је углавном рефлектовао приоритете из Стратегије 

за проширење ЕУ и није обухватао све националне приоритете развоја, у погледу тежишта, 

временских оквира, трајања и финансирања. 

Програм економских реформи9, представља одговор на захтеве Европске уније у процесу 

приступања, и заменио је претходни Претприступни економски програм (ПЕП).Овај 

документ је дао нови подстицај економском планирању и планирању јавних политика, са 

превасходним фокусом на конкурентност и раст. 

Влада Републике Србије је у марту 2017.године усвојила трећи Програм економских 

реформи за период 2017-2019, након свеобухватног и инклузивног рада на његовој 

припреми. Упоредо са тим, настављен је рад на усаглашавању различитих приступа 

управљању јавним политикама, као саставним делом Стратегије за реформу јавне управе. 

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) је образованод стране нове Владе 

Републике Србије 2014.године у настојању да се унапреди средњорочно и дугорочно 

планирање јавних политика на централном нивоу. 

                                                   
9The National Economic Reform Program (ERP) 
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Функција стратешког планирања, коју је у претходном периоду вршио Генерални 

секретаријат Владе је наменски издвојена како би се планирање јавних политика 

ојачало.Међутим, упркос настојањима новообразоване посебне организације, ефекти у овој 

области су били ограничени услед недостатка ефективне сарадње између кључних 

институција на централном нивоу који су надлежни за хармонизацију и координацију 

активности у области планирања јавних политика, финансијског планирања и интерне 

контроле. 

Упркос овој дивергенцији, сваки од ових органа је са мање или више успеха, развијао и 

спроводио методологије за конститутивне елементе стратешког планирања у последњих 

неколико година. 

Дуго очекивани Предлог закона о планском систему10је Влада у августу 2017.године 

упутила Народној скупштини на усвајање, које се очекује крајем године. Сам закон 

успоставља општи оквир за планирање који представља основ за интегрисање развојног и 

финансијског планирања у јединствени плански и буџетски оквир.Истоврмено, онће 

обезбедити основ за јасну поделу одговорности између органа, као и институционализацију 

функције планирања јавних политика код корисника јавних средстава, у склопу Реформе 

јавних финансија и Реформе јавне управе, што је од великог значаја за одговорно 

управљања јавним средствима. 

Републички секретаријат за јавне политике је уложио пуно напора како би изградио своје 

интерне, као и аналитичке капацитете осталих корисника јавних средстава. Заједно је са 

Службом за управљање кадровима током 2016. године спровео четири циклуса обука на 

теме планирања јавних политика, анализе ефеката јавних политика, вредновање и 

извештавање, и спровео је програм Управљање системом јавних политика. Додатне обуке 

су спроведене на теме анализе ефеката прописа, управљања системом јавних политика за 

државне службенике и руководиоце у првој половини 2017. 

Истовремено, Министарство финансија улаже континуирани напор на даљем развијању 

методологије за програмско буџетирање, као алатке за управљање резултатима.Ова 

методологија, која има своје упориште у Закону о буџетском систему је ступила на снагу 

2015. године, са циљем да покрије 100% буџетских корисника који су обухваћени буџетом 

                                                   
10Предлог закона о планском систему:  http://www.rsjp.gov.rs/nacrt-zakona-o-planskom-sistemu-republike-srbije/ 
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централне државе и 100% корисника, који су обухваћени Одлукама о буџету локалних 

власти. 

Програмско буџетирање представља нови начин планирања и расподеле буџетских 

средстава путем успостављања јасне везе између политика Владе, односно програма које 

спроводи, циљева тих програма и очекиваних резултата, као и финансијских средстава која 

су потребна за њихово спровођење.Оно омогућава процену трошкова предложених решења 

за отклањање неког развојног проблема и обезбеђује јасну поделу задатака и одговорности 

за спровођење програмских активности. 

Поред обима планираних средстава, финансијски планови садрже и описе активности, 

циљева, очекиваних резултата и изворе верификације програма, организациону структуру, 

задужења и одговорна лица за спровођење програмских активности, временске рокове за 

реализацију активности, као и образложење понуђених решења.  

Поступање корисника буџетских средстава у складу са Смерницама за припрему 

Програмског буџета које објављује Министарство финансија се повећава из године у годину 

(2015: 61%, 2016: 82%). Такође, проценат усклађености буџета локалних самоуправа са 

програмском структуром се повећава (са 42,06%  у 2015.на 46,5% у 2016. години).Поред 

тога, остварен је значајан напредак у даљем развијању програмског буџета у протекле две 

године.Унапређене су Смернице за припрему програмског буџета, програмска структура, 

програмске информације; припремљена је методологија за праћење и извештавање о 

учинку; извештавање на основу учинка је започето 2017.године, а родно осетљиви 

индикатори су уведени 2016. године. 

Систем за планирање капиталних инвестиција је унапређен усвајањем Уредбе о садржају, 

методологији за припрему и процену и праћење имплементације и извештавање о 

реализацији капиталних пројеката у јуну 2017.године, као и активностима које су предузете 

од стране Канцеларије за европске интеграције-тј. Министарства за европске интеграције 

на успостављању системског приступа селекцији и приоритизацији инфраструктурних 

пројеката. Као резултат, Влада Републике Србије усвојила је методологију за 

приоритизацију и селекцију инфраструктурних пројеката (у последњем кварталу 

2013.године) чијом применом је идентификован Јединствени преглед инфраструктурних 

пројеката у четири сектора који је даље прихваћен од стране Националног инвестиционог 
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одбора (који је успостављен такође у циљу унапређења системског управљања капиталним 

пројектима у 2014. години) којим председавају Министар за европске интеграције-НИПАК 

и Министар финансија. Ова методологија и систем су прихваћени од ЕК и да се он 

примењује у случају инфраструктурних пројеката финансираних од стране ЕУ.  Сектор 

буџета у Министарству финансија је израдио методологију за процену почетних вредности 

и трошкова јавних политика, уз подршку ММФ-а, и тестирала је у току утврђивања 

приоритетних области финансирање за период 2018-2020.Циљ ове методологије је да 

обезбеди што боље податке у процесу утврђивања лимита за буџетске кориснике у средњем 

року. 

Министарство финансија је такође израдило методологију за средњорочно планирање, која 

ће кориснике јавних средстава обавезати да припремају средњорочне планове у складу са 

временским планом за припрему буџета, са програмским елементима, узимајући у обзир 

постављене лимите из средњорочног оквира расхода. 

Усвајање Закона о планском систему представља предуслов за усвајање Методологије 

средњорочног планирања од стране Владе Републике Србије. 

Успостављање општег оквира за повезивање јавних политика са средњорочним оквиром 

расхода је планирано до краја 2018.године, како је предвиђено Програмом за реформу 

јавних финансија за период 2016-2020. У том смислу, средњорочни планови буџетских 

корисника ће бити обједињени у једном свеобухватном планском документу за период од 

три године, који ће омогућити лакше повезивање јавних политика са средњорочним 

оквиром расхода.Превођење политика у конкретне активности је од кључног значаја за 

утврђивање јасних и проверљивих циљева на нивоу организације и представља предуслов 

за успостављање ефективног система интерне контроле. 

Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија је израдила средњорочни 

плански оквир за даље увођење и развој интерне финансијске контроле у јавном сектору у 

периоду 2017-2020.године, коју је Влада усвојила у мају 2017. 

Централна јединица за хармонизацију је уложила велике напоре на јачању капацитета 

корисника јавних средстава за успостављање и управљање системом финансијског 

управљања и контроле и интерне ревизије, као и пружању подршке органима државне 

управе у испуњењу захтева примењивих прописа као и подизању свести о финансијском 
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управљању и контроли као управљачком инструменту.Међутим, ефекти спроведених 

активности су биле ограничени због честих промена у државној управи, које су имале 

значајан утицај на контролно окружење. 

Донета Стратегија ставља тежиште на усклађивање успостављених система финансијског 

управљања и контроле (ФУК) са управљачким процесима, а нарочито са процесима 

планирања јавних политика, планирања и извршења буџета, и унапређење услова за 

превођење циљева јавних политика у циљеве институција, што је од великог значаја за 

унапређење контролног окружења, побољшање у идентификацији и управљању ризицима 

у односу на које се уводе контролне активности. Ово ће с друге стране, допринети 

транспарентнијем, економичнијем, ефикаснијем и делотворнијем коришћењу јавних 

средстава, без обзира на изворе финансирања. 

То се може постићи само ако се циљеви политика јасно идентификују на институционалном 

нивоу, у складу с стратешким циљевима и средњорочним плановима Владе. 

Тренутни статус и учинак који су у последњих неколико година остварили Републички 

секретаријат за јавне политике и Министарство финансија су допринели значајном 

побољшању капацитета корисника јавних средстава за планирање јавних политика и 

финансијско планирање, као и успостављање и одржавање успостављених система интерне 

контроле, и то све у циљу унапређења стратешког планирања и управљања од стране 

корисника јавних средстава.  

Као земља кандидат за чланство у ЕУ, Србија тренутно спроводи реформске мере у циљу 

испуњења захтева из процеса приступања у оквиру неколико економских и финансијских 

поглавља, укључујући поглавље 17 - Економска и монетарна политика и поглавље 32 - 

Финансијска контрола. 

Иако је напредак у овим областима евидентан, постоји реална потреба за обезбеђивањем 

веће синергије различитих аспеката стратешког управљања. 

Реформски оријентисанаВлада Републике Србије је склонаувођењу свеобухватног и 

иновативног приступа управљању у јавном сектору, који би обезбедио ефикасно и 

ефективно коришћење јавних средстава, а истовремено и унаредио организациону културу 

и културу управљања. 
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Стога, унапређење стратешког планирања и управљања на нивоу институције, кроз 

обједињавање функција стратешког и финансијског планирања и интерне контроле у 

оквире Секретаријата министарстава представља први и кључни искорак у правцу 

унапређења координације хоризонталнинх питања, повећања укупне ефикасности и 

ефективности рада, јачања институтционалне одрживости као и обезбеђивањаконтинуитета 

пословања, као мера за умањење утицаја екстерних ризика. 

3. ЦИЉ 
 

Основни циљ овог документа јесте да дефинише општи приступ за обједињавање функција 

стратешког и финансијског планирања и интерне контроле у оквиру Секретаријата 

министарстава и да предложи скуп мера и активности за што лакшу интеграцију истих, и 

обезбеђивање капацитета и стручних знања државних службеника у Секретаријатима за 

вршење иновиране функције „стратешког координатора“ у министарствима. 

4. СМЕРНИЦЕ 

 

MЕРА 1: ОБРАЗОВАЊЕ СТРУЧНЕ ГРУПЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ СТРАТЕШКОГ И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА И ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 

 

Влада је усвојила Стратегију развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору 

Републике Србије за период 2017-2020(“Сл.гласник РС”, бр. 51/17) у мају 2017.године. 

 

Стратегија утврђује средњорочне циљеве у вези са даљим развојем финансијског 

управљања и контроле и интерне ревизије, и настоји да унапреди квалитет сустема ФУК-а 

код корисника јавних средстава кроз његово усклађивање са циљевима институције.  

 
Циљ 911поменуте Стратегије дефинише низ мера и активности које су усмерене на измену 

релевантних прописа како би се обезбедио одговарајући оквир за институционалну консолидацију 

послова стратешког и финансијског планирања и интерне контроле. 
 

Како би се остварио тај задатак, неопходно је образовати Међуресорну Радну групу под 

надлежношћу Министарства за државну управу и локалну самоуправу, са следећим 

задацима: 

 

(1) Утврђивање јединственог модела организације Секретаријата министарстава и 

систематизације функција стратешког и финансијског планирања и интерне 

                                                   
11 Стратешко планирање које повезује циљеве организације са свеукупном визијом Владе  
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контроле са предлогом обавезних захтева које описи делокруга Секретаријата треба 

да садрже; 

 

(2) Припрема нацрта измена закона и предлога измена и допуна релевантних 

подзаконских аката1213  како би се осигурали услови за одрживо и несметано 

обављање ових функција у оквиру Секретаријата министарстава; 

 

(3) Припрема предлога описа послова за извршилачка радна места на којима ће се 

обављати послови у вези са анализом и координацијом јавних политика, 

средњорочним финансијским планирањем и координацијом система финансијског 

управљања и контроле, а који ће бити укључени у Правилнике о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у министарстваима; 

 

(4) Утврђивање мера за јачање стручних капацитета државних службеника у 

Секретаријатима са унапређеним функцијама на основу примера добре праксе. 

 

Међуресорну Радну групу за усклађивање стратешког и финансијског планирања и интерне 

контроле, у складу са Уредбом14 образује министар за државну управу и локалну 

самоуправу, а за чланове се одређују: 

 

(1) овлашћени представник основне организационе јединице за послове државне управе 

у Министарству за државну управу и локалну самоуправу,  

(2) овлашћени представници основних организационих јединица за послове планирања 

буџета, и интерну контролу и интерну ревизију у Министарству финансија,  

(3) овлашћени представник Републичког секретаријата за јавне политике,  

(4) овлашћени представник Генералног секретаријата Владе, и  

(5) овлашћени представник Републичког секретаријата за законодавство. 

 

Резлутати рада Радне групе ће послужити за припрему измена и допуна Уредбе у 

2018.години, који ће обезбедити основни оквир са којим ће се ресорна министарства 

усклађивати у поступку припреме нових Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места. 

Временски оквир за реализацију мере 1: четврти квартал 2017. године. 

МЕРА 2: ПРИПРЕМА МОДЕЛА И ОПИСА ПОСЛОВА СЕКРЕТАРИЈАТА СА 

ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

СТРАТЕШКОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА И КООРДИНАЦИЈЕ СИСТЕМА 

ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ 

 

                                                   
12Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама 

Владе (“Сл. гласник РС”, бр. 81/20о7 – пречишћен текст, 69/2008, 98/2012 и 87/2013) 
13Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског 

управљања и контроле у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013) 
14Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама 

Владе (“Сл. гласник РС”, бр. 81/20о7 – пречишћен текст, 69/2008, 98/2012 и 87/2013) 



16/17 

 

Први задатак Радне групе јесте да хармонизује специфичне захтеве и упутства који су у 

претходном периоду упућивани корисницима јавних средстава у везу са планирањем, 

припремом и координацијом јавних политика, припремом буџета као и хармонизацијом и 

управљањем система финансијског управљања и контроле и да дефинише јединствени 

модел организације и систематизације наведених послова у Секретаријатима, као први 

корак ка институционализацији нове стратешке функције Секретаријата министарстава. 

 

Радна група припрема и усваја обавезне захтеве/елементе описа послова Секретаријата, које 

ће Министарство за државну управу и локалну самоуправу упутити ресорним 

министарствима са упутством за припрему Предлога правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места. 

 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу ће пратити спровођење упутства 

(вршити контролу усклађености описа послова Секретаријата са упутством у процесу 

давања мишљења на Предлоге правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места министарстава) 

 

Временски оквир за реализацију мере 2: први квартал 2018. године 

 

МЕРА 3: УСВАЈАЊЕ ИЗМЕЊЕНОГ И ДОПУЊЕНОГ ПРАВНОГ ОКВИРА ЗА 

ПРОШИРЕН ДЕЛОКРУГ РАДА СЕКРЕТАРИЈАТА МИНИСТАРТСТАВА 

 

Поменута Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике 

Србије за период 2017-2020 предвиђа измену Уредбе у циљу дефинисања унутрашње 

организационе јединице код корисника јавних средстава која ће бити задужена за пружање 

подршке и координацију припреме и спровођења стратешких и оперативних планова, 

праћење њиховог спровођења и извештавање о степену остварења циљева организације, као 

и координацију система финансијског управљања и контроле. 

 

Законодавни оквир у овој области тренутно чине три правна акта : 

 

(1) Закон о државној управи15, који чланом 26 прописује да Министарство може да има 

секретара министарства, кога Влада на предлог министра поставља на пет година, и који 

за свој рад одговара министру и помаже министру у управљању кадровским, 

финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих 

јединица министарства и сарађује са другим органима. 

 

(2) Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у 

министарствима, посебним организацијама и службама Владе16, која чланом 13 

прописује да Секретаријат може да се образује само у министарству – да би вршио 

послове везане за кадровска, финансијска и информатичка питања, усклађивање рада 

унутрашњих јединица и сарадњу с другим органима. 

                                                   
15„Сл.гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2015 
16“Сл. гласник РС”, бр. 81/20о7 – пречишћен текст, 69/2008, 98/2012 и 87/2013 
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(3) Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у 

јавном сектору17, који у члану 11 прописује да је руководилац корисника јавних 

средстава одговоран за: 1) одређивање циљева корисника јавних средстава којим 

руководи, разраду и спровођење стратешких планова, акционих планова и програма за 

остварење циљева; 2) идентификацију, процену и управљање ризицима који прете 

остварењу циљева корисника јавних средстава, увођењем одговарајућих контрола у 

складу са међународним стандардима интерне контроле; 3) планирање, управљање и 

рачуноводство јавних средстава; 4) придржавање принципа законитости, правилности и 

здравог финансијског управљања јавним средствима; 5) ефективно управљање особљем 

и одржавање неопходног нивоа њихове стручности; 6) чување и заштиту средстава и 

информација од губитака, крађе, неовлашћеног коришћења и погрешне употребе; 7) 

успостављање одговарајуће организационе структуре за ефективно остваривање циљева 

и управљање ризицима; 8) успостављање услова за законито и етичко понашање 

запослених код корисника јавних средстава; 9) раздвајање одговорности за доношење, 

извршавање и контролу одлука; 10) увођење интерних правила за финансијско 

управљање и контролу, путем интерних аката; 11) потпуно, исправно, тачно и 

благовремено евидентирање свих трансакција; 12) праћење, ажурирање и предузимање 

мера за побољшање система за финансијско управљање и контролу, у складу са 

препорукама интерне ревизије и осталим проценама; 13) документовање свих 

трансакција и послова и обезбеђење ревизорског трага унутар корисника јавних 

средстава; 14) извештавање о стању система за финансијско управљање и контролу. 

 

Поједине одговорности из става 1.овог члана руководилац корисника јавних средстава 

може пренети на друга лица у оквиру корисника јавних средстава којим руководи, ако 

законом или другим прописом није друкчије одређено и да се преношењем 

одговорности у смислу става 2. овог члана не искључује одговорност руководиоца 

корисника јавних средстава. 

 

Наведени чланови Закона, Уредбе и Правилника, представљају добар општи оквир за 

уређивање питања проширеног делокруга Секретаријата министарства и вршење функције 

„стратешког координатора“ на нивоу организације. Међутим, како би заиста обезбедили 

стабилан оквир за вршење нове проширене функције, неопходно је изменити наведене 

прописе како би се: обезбедила обавезност образовања Секретаријата; проширеним описом 

делокруга Секретаријата обухватили сви послови везани за стратешко управаљање и како 

би се ближе одредило на кога руководилац корисника јавних средстава може пренети 

одговорности за успостављање и управљање системом финансијског управљања и контроле 

у организацији.  

 

Конкретни предлози за измене и допуне наведених правних аката, са образложењима, су 

дати у одељку Регулаторне промене. 

 

                                                   
17“Сл.гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013 
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Временски оквир за реализацију мере 3: други квартал 2018. године 

 

MЕРА 4: ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРОГРАМА ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ 

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

 

Програм општег континуираног стручног усавршавања државних службеника за 

2017.годину представља одговарајући оквир за јачање стручних капацитета државних 

службеника и руководилаца у државној управи.  

 

Као што је већ наведено, Републички секретаријат за јавне политике је успешно, у сарадњи 

са Службом за управљање кадровима, спровео неколико циклуса обука у тематској области 

Управљања системом јавних политика.Министарство финансја, такође, већ дужи низ 

година спроводи обуке за државне службенике у тематској области Јавне финансије, уз 

активно учешће предавача из Сектора буџета и Сектора за интерну контролу и интерну 

ревизију. 

 

Како би се изградили и даље унапредили знање и стручни капацитети државних службеника 

у министарствима, а нарочито оних који ће радити на пословима стратешког и финансијског 

планирања и координацији интерне контроле у Секретаријатима, пожељно је даље 

прилагођавање и ажурирање садржаја релевантних модула у оквиру тематске области 

“Управљање јавним политикама“18као и модула у тематској области „Јавне финансије“ 
19како би се укључили сви садржаји који ће омогућити пренос одговарајућих знања која су 

потребна државним службеницима за несметано и ефикасно обављање послова стратешког 

и финансијског планирања, праћења и извештавања.Поред тога, неопходно је у програм 

„Јавне финансије“ укључити нови модул „Финансијско управљање и контрола“, који ће 

концептуално и функционално објединити питања из области интерне контроле, 

стратешког и средњорочног планирања, утврђивања приоритетних области финасирања и 

припреме програмског буџета. 

 

Временски оквир за реализацију мере 3: први квартал 2018. године 

5. РЕГУЛАТОРНЕ ПРОМЕНЕ 

 

У циљу реализације мере 3, неопходно је извршити следеће измене и допуне закона и 

подзаконских аката: 

1. Нацрт измена Закона о државној управи 

 

                                                   
18Модули: 1. Стратешко планирање, 2. Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката, 3. Праћење спровођења и вредновање 

у процесу управљања јавним политикама; 4. Израда докумената јавних политика 5. Средњорочно планирање  
19Модули: 1. Планирање приоритетних области финансирања, 2. Припрема програмског буџета, 3.  Извршење буџета, 4. Буџетско 

рачуноводство и извештавање, 5. Пореско пословање 6. . Јавне набавке – планирање и спровођење; 7.Интерна ревизија 8. Ревизија 

финансијских извештаја и правилности пословања 
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У члану 26, став 1, брисати „Министарство може да има секретара министарства, који за 

свој рад одговара министру“. 

 

Образложење: 

 

Формулација члана 25.Закона о државној управи сугерише да је именовање Секретара 

министарства опционо и да није обавезно.Док су у пракси Секретари именовани у свим 

министарствима, неопходно је изменити садашњу формулацију поменутог члана како би се 

отклонила флексибилност коју Закон прописује у везу са именовањем Секретара 

министарства и увела обавезност именовања Секретара министарства. 

 

2. Предлог измена и допунаУредбе о начелима за унутрашње уређење и 

систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и 

службама Владе 

 

Члан 13, став 1 изменити и допунити да гласи: „ Секретаријат се образује у министарству 

да би вршио послове стратешког и финансијског планирања, координације система интерне 

контроле, финансијског управљања, управљања људским ресурсима, правне послове као и 

усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима“ 

 

 

Образложење: 

 

Уредба утврђује основна начела за унутрашње уређење и организацију послова у 

министарствима, посебним организацијама и службама Владе и у том смислу, представља 

оквир за институционалну организацију наведених категоријаоргана државне управе.Поред 

начела, она дефинише врсту, делокруг и величину унутрашњих организационих јединица, 

као и одговорност за управљање сваке врсте унутрашње организационе јединице. 

 

Члан 13 прописује да Секретаријат може да се образује само у министарству- да би вршио 

послове који су везани за кадровска, финансијска и информатичка питања, усклађивање 

рада унутрашњих јединица и сарадњу са другим органима. 

  

Док постојећи члан обезбеђује широку дефиницију надлежности Секретаријата, која може 

да се тумачи на начин да индиректно додељује одговорности Секретаријатима и за 

стратешко и финансијско планирање и координацију и управљање системом интерне 

контроле, неопходно га је изменити и допунити да експлицитно обухвати поменуте 

функције како би се обезбедио одговарајући правни основ за институционализацију 

иновиране функције Секретаријата.  

 

3. Предлог измене и допуне правилника о заједничким критеријумима и 

стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему 

финансијског управљања и контроле у јавном сектору 

Члан 11, став 3 изменити и допунити да гласи: „ Поједине одговорности из става 1. овог 

члана руководилац корисника јавних средстава преноси на Секретара министарства у 
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министарствима или руководиоца унутрашње организационе јединице за финансијске 

послове код осталих корисника јавних средстава, ако законом или другим прописом није 

друкчије одређено“. 

 

Образложење: 

 

Претходна пракса је показала да се услед недовољног разумевања сврхе и улоге интерне 

контроле, улога координатора за финансијско управљање и контролу, интерним актима, 

делегира различитим нивоима државних службеника и постављених лица унутар 

министарстава, од шефова кабинета министра, преко државних секретара до помоћника 

министара, чији описи послова искључују активности које су везане за хоризонталну 

координацију и управљачке послове на нивоу институције, што је имало негативан ефекат 

по управљање системом интерне контроле у институцијама. 

 

Поред тога, како би се осигурали одрживост и континуитет функције Координатора за ФУК 

и система интерне контроле који су успостављени у министарствима, односно код 

корисника јавних средстава, уз истовремено јачање укупне одговорности руководиоца 

корисника јавних средстава,  неопходно је извршити измену и допуну Правилника о 

заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и 

извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору20како би се 

обезбедио одговарајући оквир за одређивање, односно делегирање послова ФУК 

координатора Секретарима министарстава.  

 

6. СВОТ АНАЛИЗА 

 

У наставку је кратак графички приказ садашњих и будућих могућности, интерних и 

екстрених ризика који могу имати утицаја на реализацију предложеног приступа за јачање 

стратешке функције Секретаријата министарстава кроз проширивање њиховог делокруга 

пословима стратешког и финансијског планирања и координације система интерне 

контроле. 

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ СПОЉНИ ФАКТОРИ 

СНАГА СЛАБОСТИ ПРИЛИКЕ ПРЕТЊЕ 

Свест и унутрашња 
потреба за 

унапређење 

координације рада 
унутрашњих 

организационих 

јединица код органа 

државне управе 

Унапређење унутрашње 
координације није међу 

важнијим приоритетима 

руководилаца органа 
државне управе 

Посвећеност Владе 

спровођењу Реформе 

јавне управе 

Недостатак 

координације 

водећих органа 
државне управе који 

треба да спроведу 

предметни предлог. 

                                                   
20“Сл.гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013 
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Постојање 
унутрашњих 

организационих 

јединица код органа 

државне управе које 
у делокругу имају 

послове 

координације и 
усклађивања рада 

унутрашњих 

организационих 

јединица 

Недостатак знања и 

стручних капацитета 

постојећих кадрова у 
Секретаријатима за 

обављање послова из 

предложеног 
проширеног делокруга 

Серкретаријата.   

Обезбеђена екстерна 

средства 
финансирања и 

техничке помоћи за 

подршку спровођењу 
предлога за јачање 

стратешке улоге 

Секретаријата 
министарстава  

Честе кадровске и 

организационе 
промене у органима 

државне управе који 

отежавају 
спровођење 

средњорочних 

реформских 
активности 

 

7. ЕФЕКТИ МЕРА 

 

Очекивани средњорочниефекти примене предложеног приступа укључују:  

(1) унапређење хоризонталне координације унутар органа државне управе, односно 

министарстава, 

(2) обезбеђивање одрживости институиције и континуитета пословања министарстава, 

(3) повећање укупне ефикасности и ефективности рада министарстава. 

Спровођење поменутог предлога захтева додатна средства од оних планираних за рад 

Секретаријата министарстава. 



0 

 

8. АКЦИОНИ ПЛАН 

 

МЕРА АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ РОК ПАРТНЕРИ ИНДИКАТОР 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
1 2 3 4 5 6 7 

Мера 1. Успостављање 
стручне групе за 

усклађивање 
стратешког и 
финансијског 

планирања и интерне 
контроле 

Образовање 
међуресорне Радне 

групе за 
усклађивање 
стратешког и 
финансијског 
планирања и 

интерне контроле 

Министарство за 
државну управу и 

локалну самоуправу 

4 квартал 
2017. 

Министарство 
финансија/Републички 
секретаријат за јавне 
политике/Генерлани 

секретаријат/Републички 
секретаријат за 
законодавство 

Образована 
Радна група 
решењем 
министра 

ЦВ:1 
ПВ:0 

Решење министра за 
државну управу и 

локалну самоуправу 
о образовању 

Међуресорне Радне 
групе 

Мера 2. Припрема 
модела организације и 

описа послова 
Секретаријата 

министарстава са 
обавезно елементима 

који се односе на 
обављање послова 

стратешког планирања 
и координације система 

интерне контроле 

Утврђивање 
јединственог 

модела 
организације 
Секретаријата 

министарстава и 
систематизације 

функција 
стратешког и 
финансијског 
планирања и 

интерне контроле 

Министарство за 
државну управу и 

локалну самоуправу 

1 квартал 
2018 

Министарство 
финансија/Републички 
секретаријат за јавне 

политике 

Модел 
организације 
Секретаријата 
министарства 

Предлог модела 
организације и описа 

делокруга рада 
Секретаријата 
министарства  

Припрема предлога 
описа послова за 

извршилачка радна 
места за анализу и 

координацију 
јавних политика, 
средњорочним 
финансијским 
планирањем и 
координацију 

система 
финансијског 
управљања и 

контроле 

Министарство за 
државну управу и 

локалну самоуправу 

1 квартал 
2018 

Министарство 
финансија/Републички 
секретаријат за јавне 

политике 

Описи послова за 
извршилачка 

радна места за 
анализу и 

координацију 
јавних политика, 

средњорочно 
финансијско 
планирање и 
координацију 

система 
финансијског 
управљања и 

контроле 

Описи послова за 
извршилачка радна 

места у 
Секретаријату 
министарства 
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МЕРА АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ РОК ПАРТНЕРИ ИНДИКАТОР 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
1 2 3 4 5 6 7 

Мера 3. Усвајање 
измењеног и 

допуњеноиг правног 
оквира за делокруг рада 

Секретаријата 
министарстава 

Припрема Нацрта 
измена Закона о 
државној управи 

Министарство за 
државну управу и 

локалну самоуправу 

2 квартал 
2018 

Министарство 
финансија/Републички 
секретаријат за јавне 

политике 

Донет Закона о 
изменама  закона 

о државној 
управи 

Службени гласник 
Републике Србије 

Припрема Предлога 
измена и допуна 

уредбе о начелима 
за унутрашње 

уређење и 
системаизацију 
радних места у 

министарствима, 
посебном 

организацијама и 
службама Владе 

Министарство за 
државну управу и 

локалну самоуправу 

2 квартал 
2018 

Министарство 
финансија/Републички 
секретаријат за јавне 

политике/ Републички 
секретаријат за 
законодавство 

Усвојене измене и 
допуне уредбе о 

начелима за 
унутрашње 
уређење и 

системаизацију 
радних места у 

министарствима, 
посебном 

организацијама и 
службама Владе 

Службени гласник 
Републике Србије 

Припрема предлога 
измене и допуне 

правилника о 
заједничким 

критеријумима и 
стандардима за 
успостављање, 

функционисање и 
извештавање о 

систему 
финансијског 
управљања и 

контроле у јавном 
сектору 

Министарство 
финансија 

2 квартал 
2018 

Министарство 
финансија/Републички 

секретаријат за 
законодавство 

Усвојене измене и 
допуне 

правилника о 
заједничким 

критеријумима и 
стандардима за 
успостављање, 

функционисање и 
извештавање о 

систему 
финансијског 
управљања и 

контроле у јавном 
сектору 

Службени гласник 
Републике Србије 

Мера 4. Прилагођавање 
програма општег 

континуираног стручног 
усавршавања државних 

службеника  

Припрема измена и 
допуна програма у 

тематским 
областима 

„Управљање 
системом јавних 

политика и „Јавне 
финансије“ 

Служба за 
управљање 
кадровима 

1 квартал 
2019 

Министарство 
финансија/Републички 
секретаријат за јавне 

политике/ Министарство 
за државну управу и 
локалну самоуправу 

Уведен нови 
модул 

„Финансијско 
управљање и 
комнтрола“ у 

програма „Јавне 
финансије“ 

Програма општег 
континуираног 

стручног 
усавршавања 

државних 
службеника за 2018. 

годину 

 



                                                                                                                                                    
   

2 

 

This project is 

funded by EU 

Република Срија 

Министарство државнe 

управe и 

локалнe самоуправe 

ПРИЛОГ  1: ПРЕДЛОГ МОДЕЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЕКРЕТАРИЈАТА 

МИНИСТАРСТАВА 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

МИНИСТАРСТВА

 

СТРАТЕШКО 

ПЛАНИРАЊЕ

 

СТРУЧНО – 

ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ

 

ФИНАНСИЈСКО 

ПЛАНИРАЊЕ

 

КООРДИНАЦИЈА 

СИСТЕМА ИНТЕРНЕ 

КОНТРОЛЕ

 

ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ 

ПОЛИТИКА

 

СТРАТЕШКО 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ

 

АДМИНИСТРАТИВНО 

ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ

 

ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

ФИНАНСИЈСКИ 

ПОСЛОВИ
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This project is 

funded by EU 

Република Срија 

Министарство државнe 

управe и 

локалнe самоуправe 

ПРИЛОГ 2: ПРЕДЛОГ ОПИСА ДЕЛОКРУГА СЕРЕТАРИЈАТА 

МИНИСТАРСТВА СА ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА 

 
 

Секретаријат министарства обавља пословe од заједничког значаја за 

Министарство, и то: нормативне, студијско-аналитичке, организационе, 

управне, стручно-оперативне, статистичко-евиденционе, финансијско-

материјалне, информатичке и канцеларијске, а који се односе на:  

 

(1) координацију послова планирања и анализе јавних политика из 

надлежности министарства,  

(2) праћење спровођења јавних политика и извештавање о реализацији 

истих;  

(3) средњорочно финансијско планирање за спровођење јавних политика,  

(4) праћење спровођења финансијских планова и финансијско 

извештавање;  

(5) стратешко управљање људским ресурсима,  

(6) успостављање, управљање и развој система интерне контроле 

(финансијског управљања и контроле),    

(7) усмеравање, организовање и обједињавање рада унутрашњих 

организационих јединица; 

(8) припрему програма рада министарства и учешће у изради програма рада 

Владе; 

(9) припрему извештаја о раду министарства и учешће у изради извештаја 

о раду Владе; 

(10) израду општих аката који нису у делокругу рада сектора као и 

појединачних аката из надлежности Секретаријата, и  

(11) пружање стратешке и оперативне подршке министру у 

управљању министарством 
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