
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство за државну управу и      
          локалну самоуправу 

 
 

АНАЛИЗА СТАЊА  
у области управљања људским 
ресурсима са препорукама за 
задржавање кадрова 

 
 
 
Прихватио Савет за реформу јавне управе 14. фебруар 2018. године  
Усаглашено са накнадним примедбама Министарства за европске 

интеграције и Републичког секретаријата за јавне политике 
 
 
 
 
ЕУ ИПА 2014„Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-
2018“  

                                               
 

 

 



2 
 

 

 

 

Садржај 
Значење појмова/Скраћенице .............................................................................................................. 3 

Резиме.................................................................................................................................................... 4 

Увод........................................................................................................................................................ 6 

Анализа .................................................................................................................................................. 8 

Смернице ............................................................................................................................................. 14 

Комуникација ................................................................................................................................... 20 

Регулаторна промена .......................................................................................................................... 21 

SWOT Анализа ...................................................................................................................................... 22 

Последице и ефекти мере у 2019. и касније ....................................................................................... 23 

Коришћени извори .............................................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

Значење појмова/Скраћенице 
Хоризонтална функционална анализа 94 организациона 

облика на нивoу републичке (централне) власти – тзв. 

група институција „Државна управа плус“ 

ХФА СБ 

Aкциони план за спровођењеодабраних препорука из 

документа Светске банке за период 2017-2018 

АП ХФА 

Републички секретаријат за јавне политике  РСЈП 

Европска унија  ЕУ 

Републички секретаријат за јавне политике  РСЈП 

Републички секретаријат за јавне политике  РСЈП 
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Резиме 
 

Мере за задржавање кадрова представљају сложен систем критеријума, алата и активности 

усмерених на задржавање дефицитарног или значајног кадра унутар органа државне управе. 

Оне треба да буду системско решење за спречавање одлива кадрова које подижу квалитет 

рада државне управе, али и примењују напредна знања која унпређују рад комплетног 

државно службеничког апарата.  

 

У овом тренутку постоје индикације и условна аналитика која указује на то да запослени 

унутар државне управе напуштају систем државне управе прелазећи на боље плаћене 

послове унутар привреде и невладиног сектора. То представља губитак у смислу 

образованог, обученог и квалитетног кадра, али у исто време то представља значајан 

финансијски губитак за државно службенички апарат, јер се знања у која су уложена 

значајна материјална средства из буџета, примењују на другим радним местима ван 

државне управе.  

 

Иако у овом тренутку постоје значајна ограничења у идентификацији реалног броја 

државних службеника који напуштају систем у смислу њихових квалитативних 

карактеристика, те суштинског разлога напуштања институција, пракса указује да је број 

оних који систем напуштају значајан и осетан. Такође треба имати у виду, да без обзира 

што је Законом о буџетском систему1 и пратећом Уредбом о поступку прибављања 

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава2, у овом тренутку онемогућено запошљавање нових државних службеника без 

посебне сагласности, блиска будућност довешће и до тога да талентовани кадрови који 

траже динамично и креативно окружење неће бити заинтересовани да раде у институцијама 

у којима се у најширем смислу не управља довољно квалитетно кадровима и каријером 

запослених.  

 

Циљ овог документа је представљање критеријума, мера и начина њихове примене, како би 

се препознао, превенирао и спречио одлив кадрова који стварају додатну вредност раду 

државне управе, те увели напредни алати који ће на прави начин, стручно и системски, а у 

складу са свим законским оквирима, управљати кадровима и стварати добре услове за рад 

и запошљавање. 

 

                                                             
1 Закон о  буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009... и 99/2016) 
2 Уредба о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број: 113/2013… и 59/2015) 
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Због свега поменутог од велике важности је укидање в.д. статуса руководиоца и враћање 

улоге руковођења истима, на начин који је дефинисан законским и подзаконским актима. 

Како су све спроведене анализе указале, а овај извештај потврдио, постоји недвосмислена 

потреба за увођењем обавезности у домену едукације руководилаца у областима управљања 

људским ресурсима, чиме би се њихов утицај подигао на виши ниво, али и примена 

инструмената за квалитетно управљање кадровима имплементирала у свакодневне 

активности, које би допринеле стварању боље радне атмосфере, мотивације и општих 

услова рада.    
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Увод 
 

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

у циљу успостављања дугорочне одрживости јавних финансија и стварања предуслова за 

одржив раст. Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник 

РС“, број: 9/2014, 42/2014 - исправка), као и Акционим планом за спровођење Стратегије 

реформе јавне управе 2015-2017 (Закључак Владе „Службени гласник РС“, број 31/2015) 

обухват реформских процеса са државне управе проширује 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 

ниову 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. 

Према ХФА СБ велики број запослених у државној управи раде на на пратећим и 

заједничким пословима унутар органа, док истовремено неке од кључних функција које 

спадају у основне послове органа обавља недовољан број извршилаца. Уочава се и тренд 

одлива високостручних кадрова из државне управе3. Питање развоја стратешке функције 

управљања људских ресурсима је иначе већ препознато као једно од кључних предуслова 

за успех реформе јавне управе у целини, тако да је усвојен документ “Оквир политике за 

управљање људским ресурсима” који је усклађен са коментарима ЕУ, СИГМА/ОЕЦД. 

Према овом документу нарочито је значајно да се у области стратешког управљања 

                                                             
3 „Сумарни извештај о Хоризонталној функционалној анализи за „Државну управу плус“ – документ Светске банке 
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људским ресурсима у јавној управи успостави и спроведе политика задржавања кључних 

кадрова, неопходних за реализацију приоритета Владе.  

На основу Хоризонталне функционалне анализе припремљен је Акциони план за 

оптимизацију за период 2017-2018, који је прихватио Савет за реформу јавне управе 

_____________ (даље: АП ХФА). Овим планом је предвиђена мера број: 4.1 - Задржавање 

кључних кадрова у државној управи (тзв. „retention policy“). Овом мером ће се подржати 

политика задржавања кадрова, а у вези са општим Оквиром политике за управљање 

људским ресурсима у државној управи. То ће помоћи успостављању усклађеног јавно-

службеничког система заснованог на заслугама и унапређењу управљања људским 

ресурсима као посебног циља из Стратегије РЈУ.  

Реализација ове мере у 2017. години предвиђа израду овог документа "Анализа стања у 

области управљања људским ресурсима са препорукама за задржавање кадрова". Његова 

сврха је  да обезбеди аналитичку основу за будуће активности у 2018. години (али и касније) 

и да укаже на потребне измене у прописима које је неопходно да се изврши.  

Координатор активности на припреми овог документа и у каснијој имплементацији ове 

мере је Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС), а партнери са 

којима ће се највише сарађивати су: Служба за управљање кадровима (СУК), Генерални 

секретаријат Владе (ГСВ), Министарство финансија (МФ), Министарство за европске 

интеграције (МЕИ), а у ширем смислу учествоваће и сви други органи државне управе. 

Мера се односи на све запослене у органима државне управе.  

Као резултат свих активности у оквиру ове мере биће успостављена политика задржавања 

кадрова која је усаглашена са трогодишњим циклусом планирања и припремом 

програмског буџета, која ће обезбедити да органи државне управе имају начина да 

адекватно награде квалитетне кадрове за њихов рад и да их задрже. Сви услови за пуну 

примену мера за задржавање кадрова биће успостављене до краја 2018. године, због тога се 

ефекти имплементације ове мере очекују да буду видљиви у 2019. и касније. Очекује се да 

реализација препорука из овог документа доведе до конзистентне и ефикасне праксе 

управљања људским ресурсима у државној управи. То је могуће уколико су успостављене 

и у пракси доследно примењене политика и правни оквир за професионални и кохерентни 

државно-службенички систем4. 

 
 
 
 
 

                                                             
4 „Sigma“ принципи јавне управе. 
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Анализа 
 

Највећи проблем управљања људским ресурсима у органима државне управе јесте одсуство 

суштинске аналитике о компетенцама, развојним потенцијалима, те индикаторима успеха 

(циљевима) државних службеника који раде на разноврсним пословима унутар исте. Као 

разлог одласка државних службеника из државне управе најчешће се наводи ниска плата 

државних службеника, те могућност да за боље финансијске услове примене своје знање у 

привреди. На жалост, ни један аналитички документ, а пре свега одсуство спровођења 

излазних интервјуа запослених који напуштају државну управу не може да докаже ове 

тврдње, већ оне настају као предпоставка разлога напуштања институција.  

 

Анализа која је приликом израде овог документа спроведена на индикативном узорку 

државних службеника који поседују оцену „веома се истиче“, указала је на следеће кључне 

мотиваторе, разлоге за останак у институцији државне управе:  

 

 

 

Из приложеног графикона се уочава да је за државне службенике ове категорије пре свега 

важан интегритет њих као државних службеника, кроз препознавање да неко види њихов 

учинак, квалитет и иницијативу, док се на осталим високо позиционираним местима налази 

зарада, али и група стимуланса из пословног окружења међу којима су најзначајнији они 

који су у домену међуљудских односа, радне атмосфере и услова рада у најширем смислу.  

 

Изузимајући плату као осетљив, али и субјективан стимуланс у раду, сви остали параметри 

су „у рукама“ руководиоца који су директно одговорни за стварање и развој добре пословне 

атмосфере, социјалне бриге и међуљудских односа. Имајући све поменуто у виду, може се 

констатовати да у домену задржавања кадрова постоје и други, пре свега социјални, аспекти 
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на које је потребно обратити пажњу, те да плата као најчешће спомињани фактор одласка, 

је само један од разлога напуштања институције, а не онај који је пресудан.  

 

Све предходне анализе а посебно документ „Оквири политике управљања људским 

ресурсима у државној управи Републике Србије“5 указали су на неколико критичних тачака 

у управљању људским ресурсима. То су пре свега:  

 Стратешко управљање људским ресурсима – активност која није у целости 

успостављена у оквиру државне управе. У овом тренутку ова функција се 

препознаје као статистичко пребројавање и евидентирање броја државних 

службеника, која се у одређеним формама доставља релевантним органима 

(СУК)  на даљу обраду и чување. Стратешко управљање људским ресурсима 

у овом тренутку претежно се наслања на поштовање Законских и 

подзаконских аката у смислу Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места, те различитим вртсама рестриктивних Уредби 

попут Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне 

покрајине и систему јединице ликалне самоуправе за текућу годину, 

пресаподелама звања унутар органа државне управе, забране запошљавања и 

др. Да би се у потпуности применила стратешка функција управљања 

људским ресурсима, веома је важно да се континуирано предузимају мере 

које ће усмеравати пажњу руководилаца на дефинисање организационих 

циљева, оптималне компетенце запослених и кључне резултате рада сваког 

запосленог понаособ, те утврђивања и реализације неопходних стручних 

усавршавања у циљу подизања индивидуалних и колективних перформанси 

рада.  

  

 Запошљавање и процес регрутације и селекције – активности које су ближе 

дефинисане Законом о државним службеницима ( део „Попуњавање 

слободних радних места“) и Уредбом о спровођењу интерног и јавног 

конкурса за попуњавање радних места у државним органима. Иако оба 

поменута законска оквира поштују принцип транспарентности и 

компетитивности, уочено је да у пракси показују значајне недостатке. Наиме, 

иако су закони и подзаконска акта добро и јасно формулисана, она у делу 

финалне одлуке у вези са запошљавањем, негирају практична ограничења 

конкурсне комисије која процес треба да спроведе до краја. Ово ограничење 

огледа се пре свега у непознавању модерних вештина и алата који су 

неопходни како би се од групе кандидата и суштински одабрао најбољи и 

најквалитетнији, особа која ће да покаже иницијативу и самосталност у раду, 

                                                             
5 Оквири политике управљања људским ресурсима, мај 2017. године, Влада Републике Србије у сарадњи са 
Подршка реформама Србије (УК/РС) 
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али пре свега бити спремна да дугорочно инвестира своје знање и време на 

пословима који ћему бити додељени на рад.  

 

 Увођење у посао запослених – активности које се спроводе приликом почетка 

рада запосленог  без обзира да ли је запослени прешао из друге организационе 

јединице или се ради о новоупосленом државном службенику.  

 Оцењивање државних службеника – активности усмерене на мерењу 

различитих перформанси рада државних службеника. Иако је систем 

оцењивања државних службеника описан различитим законским и 

подзаконским актима пре свега Законом о државним службеницима и 

Уредбом о оцењивању државних службеника, пракса показује да се овај 

модел мерења ефеката рада или  се слабо примењује или се субјективно 

користи у смислу његове суштинске намене. Наиме руководиоци или не 

спроводе оцењивање или га спроводе служећи се „политиком незамерања“ 

стварајући атмосферу „уравниловке“, те стварањем демотивационих 

елемената за све оне који се заиста на било који начин истичу или инвестирају 

своја напредна знања на пословима на којима су распоређени. У прилог томе 

иду и налази Извештаја „Анализа управљања људским ресурсима у државној 

управи6„ из 2016. Године, који показују следећу статистику у годишњим 

оценама државних службеника:   

 

 
 

Из табеле се јасно уочава да из године у годину расте број оних који се 

„истичу“ или се „нарочито истичу“, те да нема ни једног запосленог у 

категоријама које указују на незадовољавајуће оцене. Такође, категорија 

„добар“ која би по својој систематизацији требала да буде она која указује да 

запослени задовољава захтеве свог радног места опада из године у годину.  

 

                                                             
6 Анализа управљања људским ресурсима у државној управи, април 2016. године, Подршка реформама у 
Србији УК/РС  

 

Godina Ne 

zadovoljava 

Zadovoljava Dobar Ističe se "Naročito 

se ističe" 

2014. 0.0% 0.8% 11.4% 45.5% 42.3% 

2013. 0.0% 1.1% 13.0% 44.9% 41.0% 

2012. 0.0% 1.3% 14.9% 44.7% 39.0% 

2011. 0.0% 1.6% 16.7% 45.5% 36.2% 
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Овако архаично постављен систем оцењивања, који поред тога што 

суштински губи своју намену, повећава и аспект субјективизма у оцени 

непосредног руководиоца у односу на запослене којима директно руководи. 

Нејасно, је међутим, због чега се у ери информационих технологија није 

приступило изради софтwерског решења оцењивања, чиме би се оцењивање 

усложило, а крајња оцена архивирала у некој од институција које се баве 

кадровским евиденцијала попут СУК-а на пример. Тиме не само да би се 

избегла могућност не оцењивања, већ би се увела већа контрола и 

руководиоца у спровођењу заскона. Такође, како би се избегла могућност 

субјективне представе о раду запосленог, једна од могућности би могла бити 

увођење контролне оцене која би била у форми ранга у односу на све 

посматране категорије, али која би могла да омогући и оцењивање моделом 

360 степени где би се добиле и јасне повратне информације о оцени квалитета 

руковођења, знања и вештина непосредног руководиоца од стране тима коме 

руководи.  

 

 Напредовање и хоризонтална мобилност – активности у вези са 

померањем државних службеника у оквиру истог звања. У пракси је уочено 

да није довољно промовисано напредовање путем усвајања додатних знања, 

те стварања могућности за хоризонтална померања, нарочито у доменима 

рада која су везана за стратешка питања Републике Србије, те остваривање 

циљева Реформе државне управе Републике Србије. Ова померања су у овом 

тренутку на иницијативу самог државног службеника, који то померање 

види као могућност да ради у за њега, пријатнијој атмосфери и/или као 

могућност да лакше и вертикално напредује у оквиру нове организационе 

јединице или институције. Потребно је системски решити поменути 

проблем, кроз идентификацију оних људских потенцијала који овакву врсту 

напредовања треба да препознају за могућност за пружање већег личног 

доприноса, а не остваривању личних преференција у вези са радним 

окружењем или потенцијалног иницирања каријерног напредовања.  

 

 Систем плата – предстваља у овом тренутку уређен и транспарентан 

систем који уређен пре свега Законом о платама државних службеника и 

намештеника7, али и Законом о систему плата запослених у јавном сектору8. 

Било би о велике важности применити методологију аналитичке оцене 

радних места како би се и утврдила што прецизнија сложеност и врста 

                                                             
7 Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - 
др. закон, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. 
Закон) 
8 Закон о систему плата запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС", бр. 18/2016, 108/2016) 
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послова које обављају државни службеници, као и дефинисала њихова 

упоредивост у односу на различите институције у којима запослени раде.  

 

 Стручно усавршавање и оспособљавање – активности у вези са 

унапређењем знања и вештина државних службеника. Иако би као нужан 

след оцењивања требало да следи предлог за стручно усавршавање државних 

службеника како у погледу сттицања нових знања из области, тако и у 

домену стицања напредних вештина неопходних за рад, то се у пракси ретко 

дешава. Имајући у виду да би упућивање државних службеника требало да 

буде у уској вези са достизањем циљева организационе јединице, те 

институције као целине неопходно је успоставити систем обавезности 

едукације на нивоу године. Са друге стране сви показатељи у пракси, 

предходно описани, указују наважност враћања суштинске улоге 

руковођења руководиоцима организационих јединица, пре свега у домену 

вештина организовања, управљања и мотивације, уочена је необавезност 

едукације руководиоца у усвајању вештина у управљању људским 

ресурсима што значајно утиче како на атмосферу унутар организационих 

јединица, тако и на перформансе исте. Важно је напоменути да нису уочене 

евалуације ефеката у примени спроведених едукација, што је посебно 

изражено у домену едукација које се спроводе у иностранству. Стиче се 

утисак лошег или веома ниско израженог преноса усвојених знања на остале 

државне службенике од стране оних који су имали прилику да се 

усавршавају, те се та усавршавања у коначници своде на индивидуална 

знања појединаца, која представљају личну конкурентску предност, а не 

нешто што је потребно применити у сврху подизања капацитета рада органа 

или институције.  

 

 Управљање каријером – активности у циљу усмеравања професионалног 

развоја појединаца. Овај сегмент управљања кадровима готово да је у 

потпуности занемарен у државној управи. Како није уочен индивидуалан 

приступ у управљању људским ресурсима, може се констатовати да ове 

компоненте у суштини нема. Уколико се запосленом не пружи могућност да 

кроз саветовање и усмеравање свог рада не увиди у ком правцу ће се кретати 

његова каријера у оквиру институције или комплетног државно 

службеничког апарата, за очекивати је да ће задовољење те потребе 

потражити на неком другом месту. У сврху успостављања система за 

управљање каријером потребно реафирмисати и ставити у функцију 

постојеће инструмене: за кадровско планирање, интерно тржиште рада. 

Такође, потребно је креирати каријерне моделе за различите категорије 
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запослених: 1) оне за које се процени да су талентовани, 2) они који раде на 

приоритетним (кључним) пословима и 3) руководиоце у органима.  

 

Имајући поменуте налазе предходних анализа у виду, може се закључити да запослени у 

државној управи и органима државне управе јесу осетљиви на следеће факторе рада:  

 

1. Фактор ИЗБОРА – запосленима у државној управи и органима државне управе 

веома је важно да препознају да имају избор. То даље значи, да имају свест о томе 

да ће њихово запослење унутар државне управе имати свој „каријерни пут“, те да ће 

бити у прилици да каријерно напредују, да се каријерно развијају, а да након тога ће 

се као резултат, а не средство поменуто, одразити и ва висину плате.  

 

2. Фактор  БАЛАНСА – запосленима у државној управи и органима државне управе 

веома је важно да постоји баланс у организацији радних задатака у оквиру групе у 

којој раде. Уколико се догоди, што није редак случај, да се најспособнијим државним 

службеницима, без могућности додатне накнаде, додељују најодговорнији и 

најобимнији задаци, док они који се покажу као нестручни или мање способни, 

остају неупослени, то сигурно постаје фактор демотивације и разлога за одсуство 

иницијативе у раду.  

 

3. Фактор РАЗВОЈА – запосленима у државној управи и органима државне управе 

важно је да могу да се професионално развијају. Стварањем додатних 

професионалних експертиза, државни службеник се може осећати сигурније на свом 

радном месту, али у исто време и неко чија се знања могу тражити на различитим 

местима у државној управи и органима државне управе, те хоризонтални развој 

постати нешто што ствара додатне могућности за остваривање боље плате или звања.  

 

4. Фактор ВАЖНОСТИ – запосленим у државној управи и органима државне управе 

веома је важан интегритет у смислу поштовања њиховог положаја, компетенци, 

залагања и иницијативе. Како спадају у запослене који су „психолошке уговоре“ у 

смислу запослења потписали са најмоћнијим послодавцем у земљи (Републиком 

Србијом), веома им је важно да ту врсту признања и поштовања доживе и у пракси. 

Важно им је да буду свесни сопственог доприноса стварањем веће вредности, те 

доприноса у учествовању у важним и одговорним задацима на којима раде.  

 

Имајући све поменуто у виду веома је важно поменути и законске оквире који су у овом 

тренутку прилично ограничавајући када се говори о Политици задржавања кадрова. То су 

пре свега Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник 

РС“, бр. 68/15 и 81/16-УС), са Одлуком о максималном  броју запослених у систему 

државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине и систему локалне 
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самоуправе за текућу годину, затим Закон о буџетском систему са Уредбом о поступку 

прибављања сагласности за ново запошљавање, као и закључком Владе из 2015. године о 

забрани напредовања.  Ту су и Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину у коме нису 

предвиђена средства за напредовање државних службеника у виши платни разред по основу 

оцењивања и за исплату додатака за остварене резултате рада намештеника у државним 

органима, те забрана обрачуна и исплате награда и бонуса, потом закон о државним 

службеницима са уредбом о оцењивању државних службеника, као и Уредба о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима.   

 

Све ово указује на чињеницу, не само да је управљање људским ресурсима отежано као 

такво, већ да сама функција управљања људским ресурсима није препозната као стратешка 

и важна. Циљ мера које ће бити описане у овом Извештају имају за задатак да укажу на 

критеријуме, мере и примену активности усмерених на задржавање кадрова, као и да укажу 

на неопходност промене и усклађивања законских и подзаконских аката који покривају ову 

област. Због тога се функција управљања људским ресурсима и у пракси мора доживети као 

стратешка, те учинити неопходни напори да се иста примени и у најмањим организационим 

целинама државне управе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смернице 
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Основни критеријум у Политици задржавања запослених треба да буде идентификација 

компетенци и  развојног потенцијала државног службеника. Због тога је као први корак од 

изузетне важности увођење оквира компетенци за свако радно место у државној управи и 

органима државне управе понаособ. Да би државна управа могла да одговори изазову 

реформи, али и унапеђења читавог државно службеничког апарата, потребно је да пре свега 

одговори на питање какав нам државни службеник треба, која су очекивања од његовог 

ангажовања, а која мерила његове успешности.  

 

„Мерит“ систем којим се тежи да се идентификацијом залагања утврди суштински 

допринос државног службеника, те да се препозна исти и награди за свој рад, потребно је 

имплементирати кроз јасне смернице аналитике која треба да евидентира, препозна и 

издвоји способног државног службеника, од оног који то није.  

 

Увођење кључних индикатора успеха у органе државне управе није једноставан, али је 

могућ посао. Он би омогућио јасно и недвосмислено, а пре свега мерљиво идентификовање 

индивидуалних циљева сваког од државних службеника понаособ. Адекватно праћење и 

аналитика остварења поменутих циљева, довела би до природне дисалификације оних који 

не могу да задовоље критеријуме рада у државној управи, наспрам оних који доносе 

додатну вредност, подижу стандарде и квалитет услуге, развијају добру управу и враћају 

углед државне управе и органа државне управе.  

 

Према извештајима ОЕЦД-а у вези са управљањем људским ресурсима неки од примера добре праксе 

из земаља чланица ЕУ , које би могле бити корисне као слично искуство,  дати су у наставку:  

Словачка – децентрализована ХР функција која је алоцирана на појединачна министарства у оквиру 

Владе. Дата су шира овлашћења у управљању људским ресурсима од стране руководилаца, а зарада се 

прерасподељује у складу са буџетски додељеним средствима, а по одлуци Минисстра.  

Аустрија – општа политика управљања људским ресурсима  установљена је на нивоу Федералне 

Канцеларије, која је директно задужена за дефинисање и примену свих елемената управљања људским 

ресурсима укључујући и систем плата,  едукације, каталогизацију и Lidership Policy. Оператвно управљање 

кадровима, алокација плата и бонуса и уређење општих услова рада делегирано је на Министра.  

Пољска – управљање људским ресурсима обавља се преко Канцеларије Премијера, која је уједно 

задужена за утврђивање свих политика у вези са управљањем људским ресурсима и контролу примене. 

Управљање перформнсама је дефинисано и директно увезано са стратегијским оквирима државне 

управе.   
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Разуђено управљање људским ресурсима кроз више различитих органа државне управе 

(МДУЛС, СУК, НА и др.) ствара  услове за одсуство суштинске евалуације рада државног 

службеника и немогућност препознавања идивидуалних развојних потенцијала. Са друге 

стране, овако постављен, а пре свега примењен начин оцењивања државног службеника 

оставља пуно простора за субјективну примену од стране оцењивача, те стварање 

„уравниловке“ која подиже ниво демотивације и системски ради на одливу квалитетних 

кадрова.  

 

Због свега поменутог је потребно размотрити следеће активности:  

 

1. Како су све претходне анализе недвосмислено указале за потребу за стручним 

усавршавањем руководилаца у домену управљања људским ресурсима, посебно у 

домену организовања, контроле и мотивације државних службеника под директном 

надлежношћу, од велике је важности да услов за постављње руководиоца одређене 

организационе јединице управо буде спроведена обука у домену управљања 

људским ресурсима, чиме се руководилац поред свих осталих квалификација, 

оспособљава и за евалуацију рада државних службиника под директном 

надлежношћу. 

 

2. Задржавање кадрова директно је повезано са стручним усавршавањем државних 

службеника. Због тога је веома важно да се примени обавезан пакет едукација које 

би сваки службеник требало да прође и похађа као би подигао стручност и 

перформансе у раду.  

 

3. Увођењем оквира компетенција за свако појединачно радно место у државној управи 

и органима државне управе, чини се први али веома важан корак ка идентификацији 

и примени кључних индикатора успеха (учинка), те остварених циљева рада сваког 

државног службеника понаособ. Овим се омогућава примена „мерит“принципа, по 

основу којег резултат рада државног службеника постаје објективно мерљив, те 

подложан идентификовању залагања које је уложено у резултат рада. Тиме се 

дефинише, идентификује и уочава реална дистинкција између оних који заслужују 

да раде у државној управи и оних који немају развојних нити личних потенцијала за 

остваривање дефинисаних резултата рада. 

 

4. Увођење менторског принципа евалуације рада државних службеника, као и реалног 

сагледавања потребе за стручним усавршавањем и ефеката истог код оних који 

покажу недовољни радни учинак. Примена стручног усавршавања државних 

службеника би требала да се посматра у два различита правца. Први је у усвајању 

напредних знања и вештина, као предуслова за даље хоризонтално и вертикално 
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напредовање, док је други правац покушај да се компетенције и учинак појединца 

подигну на задовољавајући ниво. Менторским принципом рада, пратили би се 

ефекти спроведеног стручног усавршавања у пракси, на остварење циљева рада, али 

и на повећање квалитета перформанси.  

 

5. Спровођење свеобухватне анализе разлога за напуштање државне управе кроз 

увођење обавезности спровођења излазних интевјуа са запосленима који напуштају 

државну управу. Ти подаци би требали да се достављају СУК уз досадашње месечне 

податке које органи достављају о броју запослених. У питању су  подаци о броју 

запослених који су у конкретном месецу напустили орган, са којих радних места су 

отишли, са напоменом о разлозима напуштања.  Статистичку обраду ових податакби 

вршио СУК, који би онда могао да идентификује групе стимуланса на којима је 

потребно радити у циљу задржавања квалитетних кадрова на кључним пословима, 

укључујући и стварање повољнијих општих услова рада.  

 

6. Разматрање укидања или смањења в.д. стања државних службеника на положају и 

руководилаца, чиме би се функција управљања утврдила у домену обавезности 

примене свих алата руковођења у домену управљања људским ресурсима под 

директном надлежношћу.  

 

7. Усклађивање Уредбе о оцењивању државних службеника са оквиром компетенци, 

те проширење мерила за вредновање рада државног службеника. Шири опсег оцена 

при оцењивању државних службеника довео би до одсуства поистовећивања 

садашњег опсега оцена (од 1 до 5) са школским моделом оцена, где је оцена 3 оцена 

која исказује просечност, а не оцена која исказује да је државни службеник у 

потпуности задовољио захтеве (циљеве) радног места. Такође, неопходно је ближе 

описати оцене (значење оцена) како би се избегла досадашња пракса да су само 

оцене које исказују изнадпросечност државног службеника прихватљиве за обе 

стране (оцењивача и оцењиваног)  

 

8. Потребно је дистанцирати Уредбу о оцењивању државних службеника од њене даље 

примене, јер се она препознаје као употребљива само у случају предлога за 

напредовањем или награђивањем државног службеника. То даље значи, да уколико 

нема напредовања или награђивања државних службеника, разлог за оцењивањем не 

постоји.  Неопходно је увезивање оцењивања државног службеника са процесом 

евалуације рада истог од стране његовог непосредног руководиоца, те инсистирати 

на обавезности примене без обзира на шире дејство.   
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9. Потребно је извршити анализу постојећег кадра у складу са дефинисаним оквирима 

компетенција, као и другим примењеним факторима управљања људским 

ресурсима, те увести обавезу да се анализа кадрова који напуштају државну управу 

и органе државне управе спроводи најмање једном годишње. У фебруару 2015. 

године извршена је анализа одлива кадрова која је обухватила 51 државни орган. Ова 

анализа је на веома јасан начин указала да највећи број кадрова одлази са правних 

послова, те перцепција да кадрови одлазе само са послова у домену ЕУ интеграција 

и ИТ послова није у целости тачна. Потребно је такође да поред овог статистичког 

извештаја, увршћен буде и податак о разлогу напуштања државне управе или органа 

државне управе чиме би се добили јасни статистички подаци остварном стању.  

 

10. Са горе поменутим у вези је и активније ангажовање на промовисању и 

афирмисању интерног тржишта рада, јер оно не представља и не треба да представља 

само базу оних који нису распоређени због проблема у раду или радном понашању, 

већ пре свега оних који својом стручношћу, радом и залагањем могу бити 

употребљиви на стратешким местима у државној управи и дати свој пун стручни и 

радни допринос. 

 

11. С обзиром на привлачност модерних пракси управљања људским ресурсима 

из приватног сектора и одлив кадрова ка том сектору, политика задржавања кадрова 

у државној управи мора да анализира и прилагоди се факторима мотивације нових 

генерација кадрова, као и трендовима на приватном тржишту рада. Једна од 

успешних  примера на приватном тржишту рада је више флексибилности за 

руководиоце да награђују запослене кроз «меке» мере као што су рад са непуним 

радним временом, клизно радно време, скраћено радно време, рад од куће и сличне 

праксе. По узору на ове праксе, потребно је дозволити већу флексибилност за 

руководиоце у погледу награђивања државних службеника, али и увести обавезно и 

континуирано обучавање руководиоца како би се мере награђивања, али и друге 

мере задржавања људских ресурса, успешно спроводиле. 

 

12. Неопходно је утврдити јасне критеријуме за идентификацију квалитетних и 

талентованих кадрова, као и увести инструменте који ће руководиоцима олакшати 

препознавање најталентованијих држаних службеника, који су сутручни али и 

неопходни у раду на пословима од кључног значаја за орган. Оваквим запосленима 

потребно је омогућити третман бржег напредовања, напредних обука и специјалних 

споразума којима би се дефинисало минимално временско трајање њиховог 

ангажовања у органу. Како се дешава да, због дефицита радне снаге на одређеним 

пословима, долази до ситуације да се са намером задржавају и кадрови који нису 

превише стручни, али без чијег присуства би се значајно нарушила оперативност 
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посла, потребно је увести институцији Талент менаџмента, која за задатак има да 

раздвоји оне који су неопходни у оперативном смислу, од оних који су неопходни 

државној управи у стручном смислу,  

 

13. Потребно је увезати постојећи систем УЉР који ће СУК-у да омогући да препозна 

недостатак кадра у одређеној области. Изменама ЗДС потребно је размотрити 

давање нове надлежности  СУК-у која  утврђује кроз одговарајући ИТ систем,  

проценат недостајућег кадра у одређеним областима, податке о постојећим 

кадровима на интерном тржишту рада, као и  јачање постојећх кадрова у одређеној 

области, а који се у будућности могу јачати кроз механизам стручног усавршавања. 

Потребно је размотрити давање овлашћења СУК-у (кроз измену ЗДС) да на основу 

евиденција коју води Национална академија о потребама стручног усавршавања и 

евиденција које води СУК, доставља једном годишње Влади извештај који су 

недостајући кадрови у државној управи, како би се кроз програм стручног 

усавршавања јачали кадрови у тој области.  Коришћење информационих 

технологија би требало да пронађе своју пуну примену у оцењивању и 

евидентирању државних службеника. Потпуне и јасне евиденције би требало да 

садрже не само податке о месту рада и оценама рада, већ и обуке које је запослени 

прошао, радне групе у чијем раду је учествовао, пројекте на којима је радио и др.  

 

14. Иако путем бројних реформских Закона, као и подзаконским актима је уређена 

политика управљања кадровима у најширем смислу, уочено је да је казнена политика 

веома неактивна у санкционисању оних који се не прдржавају усвојених стандарда 

рада. Предлаже се да се активирају ресурси, те активности на санкционисању 

одступања од законских и подзаконских аката у примени свих дефинисаних 

активности у вези са управљањем људским ресурсимаВеома је важно реафирмисати 

кадровско планирање. Иако је институт из Закона о државним службеницима, Влада 

не усваја кадровске планове последњих година. Овај инструмент управљања треба 

унапредити на начин да задовољи потребе стратешког управљања, те да прерасте у 

план управљања људским ресурсима. Поменути план би требало да садржи и план за 

обнаваљање кадрова, обавезне едукације и друге важне категорије, што сада није 

случај у пракси.  

 

15.  Предлаже се повезивање Кадровског плана и акта о систематизацији тако да број 

запослених, утврђен актом о систематизацији одговара Кадровским плану , али да 

предвиђа могућност да исти може имати највише 10% радних места више од 

Кадровског плана. Такође, требало би размотрити да се кадровски планови и Планови 

управљања људским ресурсима, заједно са обавезним годишњим едукацијама, 

повежу са програмским буџетирањем и постану његов саставни део.  
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16. Веома је важно размотрити да се омогући шире руковођење руководиоцима мањих 

и већих организационих целина, који би били у границама буџета и надлежности. 

Овим начином управљања колективна одговорност за резултате рада спустила би се 

на индивидуалну одговорност, те би могућност за идентификовање индивидуалног 

доприноса била објективније мерљива.  

 

17. Предлаже се интензивнији рад на успостављању и унапређењу организационе 

културе, те развијању осећаја припадности „државној служби“. Предходни налази 

недвосмислено су указали да је један од најзначајнијих мотиватора државних 

службеника поштовање њиховог интегритета и осећаја да су распоређени на 

пословима који су од ширег друштвеног значаја. Развијање осећаја припадности и 

важности јесте важно средство за подизање мотивације и задржавање квалитетних 

кадрова. Због свега поменутог, предлаже се да се  размотри да јавна управа има свој 

дан који ће се обележавати награђивањем најбољих државних службеника, али пре 

свега промовисати рад државне управе и радити на повраћају угледа исте. Према 

резулуцији Уједињених Нација број 57/2777 то је 23. јун, што би се могло 

искористити као прилика за представљање квалитетних држабних службеника и 

представљање будућих циљева државне управе. Ово је важно и због тога што се у 

последње време много говори о државним службеницима, док се суштинска улога 

„државне службе“занемарује и не помиње.  

 

18. Омогућити и промовисати струковно удруживање државних службеника према 

категоријама (на пример: службеници на положају, инспектори, администратори, 

информатичари и сл)  које би за крајњи циљ имало размену искустава, повезивање 

институција и процеса рада и стварање услова на бочном „team building“-у 

струковних категорија, заштиту професионалних интереса појединих категорија 

запослених. 

 

19. Формирати радно тело које ће се бавити мониторингом и применом мера за 

задржавање кадрова, као и пружати неопходну помоћ у примени и вођењу рачуна о 

спречаванју злоупотреба.    

 

 

 

Комуникација 
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Како би се промене спровеле квалитетно и до краја од изузетне је важности правилна 

комуникација и то у три правца. Први правац комуникације би требало да буде усмерен на 

саму државну управу у смислу правилног и благовременог комуницирања са државним 

службеницима у смислу прихватања и успостављања промена које ове мере треба да донесу.  

Други правац комуникација јесте између различитих државних органа који су носоици 

предложених промена, али и других државних органа који треба да промене примене у свом 

раду. Овај ниво комуникације и координације треба да се огледа како у појашњењу разлога 

промене, тако и у домену начина њене примене, али пре свега у размени искустава, 

мишљења и унапређења мера у будућности. Политика задржавања кадрова је динамичан 

модел управљања кадровима и подложан је променама и унапређењима кроз време 

примене. Због тога је важно да међусобна координација и комуникација између државних 

органа укаже на специфичности примене и прилагођавања, те да укаже на могућа 

побољшања и унапређења у пракси.  

Трећи правац комуникација усмерен је наширу јавност, пре свега у правцу враћања угледа 

државне службе и државних службеника. Шира јавност, пре свега грађани Републике 

Србије треба да препознају државно службенички апарат као средство за остваривање 

својих легитимних права, али и као организован апарат у служби пружања високо 

квалитетне услуге у интересу грађана. Препознавање сложености посла које обављају 

државни службеници, треба да створи поштовање према институцији „државне службе“, 

али и поврати поверење у активности које она спроводи.  

Политика задржавања кадрова није намењена увећању државно службеничког апарата, већ 

стварању услова да прави људи буду на правим местима и да допринос њиховог рада буде 

мерљив не само унутар државне управе и органа државне управе, већ и корисницима услуга 

– грађанима Републике Србије.  

 
 

 

 

 

 

 

Регулаторна промена 
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Предложене регулаторне промене дате су у наставку:  

 

a) Укидање или смањење в.д. статуса руководиолаца и стварање услова за успостављање 

дефинисане улоге руководиоца у процесу управљања људским ресурсима  

 

b) Размотрити допуну Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних 

места државних службеника са посебним условима за руководиоце организационих 

јединица у смислу обавезности похађане обуке из области управљања људским 

ресурсима.   

 

c) Размотрити прилагођавање Уредбе о оцењивању државних службеника са оквирима 

компетенци, те промену модела оцењивања. Било би корисно унапредити систем 

оцењивања коришћењем ИТ технологија и већег броја оцена, чиме би се избегло 

поистовећивање постојећих оцена са „школском“ категоризацијом висине и значења 

оцене. 

 

d) Размотрити да се Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору, са пратећим подзаконским актима о максималном броју запослених примењују 

најкасније до 31. децембра 2018. године (видети члан 35. закона), те број запослених 

везати за буџетске оквире органа. Ово захтева паралелно јачање система за финансијско 

управљање и контролу у јавном сектору и одговорности руководилаца органа.  

 

e) Размотрити измену члана 38. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис 

радних места државних службеника у смислу укидања  одредбе о процентуалном  

распоређивању виших звања, те исте ограничити кроз фонд плата дефинисан буџетом, 

а њихово прераспоређивање унутар институције би биле дефинисане интерним актима 

органа  

 

f) Размотрити промену уредбе о стручном усавршавању државних службеника увођењем 

обавезности едукације руководилаца у областима управљања људским ресурсима, као 

обавезног услова за именовање државног службеника на позицију руководиоца 

организационе јединице.  

 

 

 

SWOT Анализа 
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Унутрашњи фактори Спољашњи фактори 

Снаге 

 Унутар државне 

управе постоје 

снажни кадровски 

капацитети који 

могу да усвоје, 

примене и 

унапређују 

напредне алате за 

управљање 

људским 

ресурсима 

Слабости 

Постоји известан 

отпор променама, 

који указује да 

систем изнутра 

није спреман да се 

мења 

Могућности 

 Усвајање и 

прилагођавање 

најбољих искустава 

из ове области, 

проширивање 

знања и вештина, те 

континуирани рад 

на подизању угледа 

државне службе и 

државних 

службеника  

Претње  

Негативан одговор 

екстерног квалитетног 

тржишта радне снаге 

на рад у државној 

управи  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последице и ефекти мере у 2019. и касније 
 

Управљање људским ресурсима у државној управи и органима државне управе свакако ће 

допринети свеобухватно бољим резултатима рада управе као целине. Након свих 
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оптимизација у прошлости,  које су посматрале државне службенике кроз њихово бројчано 

стање, нужно се јавила потреба за суштинском анализом радне снаге у државној управи, те 

идентификацијом њихових професионалних потенцијала. Због свега тога уколико се овим 

делом управњања не буде руководило пажљиво, системски и плански, може доћи до ризика 

који би могли трајно утицати на „државну службу“ као такву.  

Мере за задржавање кадрова (тзв. „Retention Policy“) представљају сет промена које 

државна управа треба да изнесе. Због тога је очекивано да се отпори променама јаве на више 

нивоа.  

Први отпор променама очекује се у оквиру саме државне управе. Обавезност едукација, 

усклађивање радних места и запослених према компетенцијама и стварним захтевима 

радних места, може да доведе до снажног отпора промени. Државни апарат није у целости 

спреман да се мења изнутра и због тога је интерна комуникација у вези са свим бенефитима 

која ће ова промена да донесе од велике важности.  

Интерно, ова промена ће највише утицати на руководиоце. Њихова обавеза да напредним 

алатима управљају људским ресурсима, да идентификују и негују таленте ( запослене који 

су и стручни и потребни државној управи), захтеваће бројне едукације и промену правца 

рада.  

На крају, али не најмање важно, јесте промена филозофије управљања људским ресурсима 

и то са управљања циљевима (који су до сада само условно били дефинисани) на управљање 

компетенцијама и перформансама запослених. Дакле, са филозофије управљања 

појединачним циљевима државних службеника, на управљање „државном службом“.  

Други ниво отпора и ризика у примени ове мере огледа се у суду јавности који 

традиционално схвата државни апарат као место рада које је сигурно, прекобројно и 

нерадно. Због тога је веома важно на прави начин комуницирати са екстерним јавностима, 

те вратити углед државне управе и свест да државна управа и државни чиновници раде за 

опште добро и у интересу свих грађана, што нужно имплицира да од квалитета државног 

службеника директно зависи и квалитет одлука, решења и резултата који ће државна управа 

и органи државне управе имати за грађане Србије.  

Суштина ове мере јесте прелазак са квантитативног, на квалитативни приступ државној 

управи и државним службеницима. То даље значи да је у наредном периоду важно развити 

и применити напредне алате који ће мерити и анализирати мотивацију државних 

службеника, али и идентификовати дефицитарна радна места и послове, на којима ће нам 

требати најбољи.  

У наредном периоду потребно је спровести свеобухватну анализу радне снаге унутар 

система државне управе и органа државне управе, која треба да донесе квалитативне 

информације о мотивацији, демотивацији, реалном одласку запослених из државне службе, 
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те разлозима за напуштање посла. Овај сегмент рада треба да спроведе СУК у сарадњи са 

МДУЛС током 2018. године, како би се успоставила јасна мерила којим ће се прецизно 

измерити напуштање државне управе и органа државне управе од стране запослених. Након 

ове анализе сваке године (на нивоу године) СУК би био задужен за годишње извештавање 

на тему кретања запослених којима би редовно извештавао МДУЛС, те од 2019. Године ово 

би требала да буде њихова годиња редовна активност.  

Што се стручног усавршавања тиче, Национална Академија за јавну управу у сарадњи са 

СУК и МДУЛС и одговорним лицима за послове управљања кадровима у органима државне 

управе би требала у току 2018. године да сачини јасан план у вези са едукацијом 

руководилаца у вези са усвајањем вештина за управљање људским ресурсима, те да на 

редовном годишњем и полугодишњем нивоу МДУЛС и СУК извештава о едукацијама који 

су поједини запослени прошли, као и да од стране СУК-а добија информације о 

запосленима(руководиоцима) којима ове едукације нису идентификоване у персоналним 

досијеима и који би требало да у најкраћем року прођу ову врсту обука. Током 2019. године, 

НА би требало да формира јасне евиденције спроведених обука, као и да развије моделе 

извештавања и обавештавања СУК-а о спроведеним активностима појединаца, која би 

требало да се уврсте у њихове евиденције.   

Један од добрих примера из праксе уочен је у Сједињеним Америчким Државама, које су 

спровеле свеобухватну анализу Федералних институција и Агенција током 2010. године. 

Запослени унутар ових институција су анонимним анкетама ( што од 2011. године се ради 

једном годишње) оцењивали институцију у којој раде према различитим критеријумима, 

где је просечна оцена институције недвосмислено указивала на добро/лоше управљање 

људским ресурсима, услове рада, међуљудске односе и др. Овим се кроз квантификовање 

података из анкете, добила суштински квалитативна оцена институције, на коју се даље 

обраћала пажња и вршило поступање.  

Требало би размотрити примену овог модела ( приближан модел 360 степени) и у анализи 

наше државне управе и органа државне управе, где бисмо били у прилици да сучелимо 

резултате у вези са анализом кадрова ( по свим поменутим критеријумима) са „доживљајем“ 

институције од стране оних који раде у њој. Овим би могла да се подигне објективност 

идентификовања и сагледавања места стварног проблема, те би исти могли бити као такви 

и третирани.  

И на послетку, суштинска промена коју треба да донесе ова мера  ( као и све оне мере које 

су у директно корелацији са политиком задржавања кадрова – као што је увођење сета 

компетенција за радна места, промена модела оцењивања државних службеника, 

обавезност едукације и др.) нужно ће довести до дисквалификације оних који нису довољно 

квалитетни за рад у државној служби. Ова мера, и сви пратећи кораци, допринеће, чини се 

по први пут, не само да се идентификују, издвоје и награде они који заиста стварају додатну 

вредност и квалитет, него и да се промени ток „одлива „ радне снаге, са садшњег стања где 
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државну управу напуштају они који су квалитетни, обучени и амбициозни, на „ново“ стање 

где државну управу напуштају они који не могу да задовоље квалитативне критеријуме 

рада.   
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