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Скраћенице и акроними: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влада РС Влада Републике Србије 

Савет за РЈУ Савет за реформу јавне управе 

МПШВ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

МЗЖС Министарство заштите животне средине 

МФ Министарство финансија 

Национална академија Национална академија за јавну управу 

СУК Служба за управљање кадровима 

МДУЛС Министарство државне управе и локалне самоуправе 

ГПУП Група за подршку управљању променама / Change management support team 

Институција Организациони облици у јавном сектору у најширем смислу: државни органи, 

органи државне управе, стручне службе Владе и стручне службе управних 

округа, организације обавезног социјалног осигурања, јавне агенције, установе 

и друге организације у јавном сектору 

„Државна управа 

плус“ 

94 институције на републичком нивоу које чине тзв. групу „Државна управа 

плус“ - органи државне управе, стручне службе Владе и стручне службе 

управних округа, организације обавезног социјалног осигурања, јавне агенције, 

установе и друге организације јавном сектору чији је оснивач Влада или које 

одговарају Влади 

СРЈУ Стратегија реформе јавне управе, од 2014. године"Службени гласник РС", бр. 9 

од 30. јануара 2014, 42 од 23. априла 2014 - исправка 

АП СРЈУ Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-2017, од 

2015. године, Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије 

реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015–2017 „Службени 

гласник РС“, број: 31/2015 

ФА Функционална анализа Светске банке 

ВФА Вертикална функционална анализа Светске банке 

ВФА пољопривреде Вертикална функционална анализа Светске банке у области пољопривреде 

АП за оптимизацију Акциони план за оптимизацију у пружању јавних услуга у заштити животне 

средине, припремљен на основу препорука из документа Светске банке 

“Вертикална функционална анализа Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине”, а у сарадњи радне групе Министарства  заштите животне 

средине и Групе за подршку управљању променама Министарства државне 

управе и локалне самоуправе 
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I УВОД 

 

Полазне основе 

1) Реформа јавне управе је једна од основних елемената структурних реформи јавног 

сектора. Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији1 (даље: СРЈУ), 

као и Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-

20172 (даље: АП СРЈУ) 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. 

2) Структурне промене се сматрају основном претпоставком унапређења учинка и 

резултата у процесу пружања јавних услуга. Tакве промене подразумевају 

усредсређивање на процесе и резултате, уз неопходне функционалне и 

организационе трансформације, како би се неутралисале проблематичне тачке које 

узрокују неефикасност пружања јавних услуга у различитим ресорима. При томе 

процес оптимизације не сме да угрози обављање текућих послова и пружање 

јавних услуга. 

3) Министарство државне управе и локалне самоуправе (даље: МДУЛС) координира 

свеобухватним процесом оптимизације (тзв. „rightsizing“) јавне управе у целини, 

али се промене у појединачним ресорима морају реализовати под руководством и у 

оквирима стратешких циљева ресорних министарстава.  

4) Оптимизација је дуг процес који захтева најпре сагледавање организације и 

функционисања јавне управе у целини и појединих њених подсистема. Полазећи од 

ове премисе у априлу 2015. године је отпочела друга фаза оптимизације кроз 

пројекат финансиран из ЕУ ИПА 2014 - „Реструктурирање и оптимизација јавне 

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

резултат пројекта је дубинско реструктурирање одређених сектора јавне управе са 

циљем подизања укупне ефикасности, сврсисходности и делотворности. Као први 

корак ка томе Светска банка је, у сарадњи са релевантним домаћим актерима, 

реализовала више функционалних анализа и у њима је понудила препоруке за 

оптимизацију. То су следеће функционалне анализе:  

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

исправка) 
2 Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-2017 (Закључак Владе „Службени 

гласник РС“, број 31/2015) 
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1. Хоризонтална функционална анализа за ''Државну управу плус'' (94 

институције на централном нивоу - органи државне управе, стручне 

службе Владе и стручне службе управних округа, организације обавезног 

социјалног осигурања, јавне агенције, установе и друге организације јавном 

сектору чији је оснивач Влада или које одговарају Влади) – даље ХФА СБ,  

2. Вертикалне фунцкиналне анализе пружања јавних услуга у областима: 

2.1. просвете (даље: ВФА просвете) 

2.2. здравства (даље: ВФА здратсва),  

2.3. тзв. „социјалних служби“ (даље: ВФА социјалних служби), под којима 

се подразумевају три ресора у надлежности Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања: обавезно социјално 

осигурање, запошљавање и социјална заштита, 

3. Вертикална функционална анализа Министарства финансија и 

институција из портфолија овог министарства (даље: ВФА финансије) и 

4. Вертикална функционална анализа ресора пољопровреде и заштите 

животне средине, који су до јуна 2017. године били у надлежности 

претходног Министарства пољопривреде и заштите животне средине и 

институција из портфолија (даље: ВФА пољопривреде).  

 

➢ Сврха наведених функционалних анализа је да се спровођење оптимизације у 

свим подсистемима јавне управе изврши на основу добијених препорука 

Светске банке То је и превиђено као наредна фаза у пројекту „Реструктурирање и 

оптимизација јавне управе у РС 2015-2018“ у оквиру које је омогућена стручна и 

консултативна подршка свим укљученим министарствима у припреми и 

спровођењу њихових ресорних планова за оптимизацију и правилном 

управљању променама у том процесу.  

➢ Акциони план за спровођење Програма Владе3 предвиђа Приоритетни циљ 

3.5: „Наставак реформи јавне управе - Оптимизација и реформа система плата“. Као 

међурезултати за 2018. и 2019. годину годину наведено је: Реализација 100% мера и 

активности за текућу годину дефинисаних акционим плановима за спровођење 

препорука функционалних анализа планираних за извештајни период.   

                                                      
3 Припремљен у октобру 2017. године према  Смерницама за припрему и праћење реализације Акционог 

плана за спровођење Програма Владе, које су усвојене Закључком Владе број: 021-9331/2017, од 28. 

септембра 2017. године. 
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Вертикална функционална анализа Светске банке у пољопривреди и заштити животне 

средине и Акциони план за оптимизацију у заштити животне средине 

➢ Тим Светске банке је на ВФА пољопривреде и заштите животне средине  радио од 

краја 2015. године у сарадњи са претходним Министарством пољопривреде и 

заштите животне средине.  Финална верзија функционалне анализе је предата 30. 

јуна 2017. године Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 

(даље: МПШВ). ВФА пољопривреде и заштите животне средине укључује анализу 

функција, организације и кадрова, као и препоруке за побошљање квалитета рада у 

ресору пољопривреде. МЗЖС  је након разматрања добијене анализе и препорука 

припремило овај Акциони план за оптимизацију у ресору заштите животне 

средине  (даље: АП за оптимизацију).  

➢ Тај рад је захтевао стратешку и оперативну међуресорну координацију. МДУЛС је 

координатор процеса функционалне реорганизације јавне управе и његов 

задатак је да се обезбеди поштовање усвојених смерница на највишем нивоу (тзв. 

“оквир политике”). Зато је у процесу израде и спровођења овог АП за оптимизацију 

МДУЛС омогућило стручну и консултативну подршку за МЗЖС.  

 

➢ МЗЖС је носилац овог АП за оптимизацију и он је припремљен у сарадњи радне 

групе МЗЖС и уз подршку Групе за подршку управаљању променама МДУЛС 

(даље: ГПУП), а након низа заједничких радионица и консултативних састанака 

током 2017. и 2018. године.  С обзиром на разноликост надлжености МЗЖС, а 

имајући у виду фокус ВФА пољопривреде и заштите животне средине, овим 

планом за оптимизацију пажња је посвећена развоју модерног управљања људским 

ресурсима у министарству. 

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

2015-2018“ МДУЛС је образовало Групу за подршку у управљању променама (на 

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

финализацији и спровођењу свих акционих планова за оптимизацију. Тај процес 

подразумева правилно управљање променама које су неопходне да би се одабране 

препоруке Светске банке из прве фазе пројекта примениле у пракси наше јавне управе. 

Посебан нагласак је на реорганизацији, интерној и екстерној комуникацији у управљању 

променом, као и аналитичкој подршци.   
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➢ За имплементацију појединачних мера из овог акционог плана неопходна је блиска 

сарадња и са другим органима и организацијама, пре свега унутар МЗЖС са свим 

органима управе у саставу министарства, са Министарством финансија (даље: МФ), 

Управом за трезор, МДУЛС, Службом за управљање кадровима (СУК),као и  

Националном академијом за јавну управу (даље: Национална академија), како би се 

обезбедило да преузете обавезе буду реализоване у складу са планом. 

II ПРИКАЗ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ МЕРА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

Опште напомене и структура Акционог плана 

Акциони план се састоји од једне целине , која прати област:  

Развоја модерног управљања људским ресурсима у Министарству заштите 

животне средине. 

Предметна област има означене три мере и циљеве у правцу којих ће се деловати. 

Посебно су издвојене и означене: мере, резултати, индикатор (показатељ) остварења 

резултата за године 2018. и 2019., одговорна организација, веза са стратешким и 

општим правним актима у области пољопривреде, Акционим планом за спровођење 

Програма Владе и са ВФА пољопривреде и заштите животне средине. 

1. Основни критеријум за дефинисање мера је био да се њиховом реализацијом 

спроводи конкретна ПРЕПОРУКА ИЗ ВФА пољопривреде и заштите животне 

средине, која је уз то довољно РЕЛЕВАНТНА – да позитивно утиче да спровођење 

реформских процеса одређених у стратешким документима, како би се обезбедила 

синергија реформских активности и створила неопходна основа за наставак 

реформе јавне управе у периоду после важења АП СРЈУ. 

2. Посебно значајан критеријум за одабир препорука из ВФА пољопривреде и 

заштите животне средине је била њихова реална ИЗВОДЉИВОСТ и то у кратком 

року, до краја 2019. године, што је подразумевало и процену постојања потребних 

ресурса, политичке подршке итд. 

3. Приликом избора мера узета је у обзир и процена ЕФИКАСНОСТИ препорука из 

ВФА пољопривреде и заштите животне средине, тј. да ли и колико препоруке 

доприносе уштедама, поједностављењу процедура, унапређењу продуктивности, 

унапређењу квалитета услуге, унапређењу квалитета организације. Посебно је у 

том смислу процењиван утицај на постављање основа за процес даље оптимизације. 
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4. Код сваке мере одређен је конкретан резултат који се очекује, тако да се посебно 

водило рачуна о БАЛАНСУ РЕЗУЛТАТА сваке мере понаособ , с обзиром на 

свеукупне реформске активности које ће се реализовати до краја 2019. године.  

5. Одабир препорука из ВФА пољопривреде и заштите животне средине резултат је 

КОНСУЛТАТИВНОГ ПРОЦЕСА у који су били укључени сви релевантни актери, 

пре свега из МЗЖС, као и МДУЛС (укључујући и ГПУП). 

6. Спровођење АП за оптимизацију обухвата и активности чије је спровођење већ 

започело током 2017, а које ће се наставити до краја 2019. године. Дефинисане су 

почетне вредности, показатељи остварености – индикатори, као и извори 

верификације за сваку годину посебно. Код сваке појединачне мере одређен је 

орган (институција) који ће се сматрати одговорним (водећим) за реализацију и 

координацију активноси у спровођењу мере, као и партнерске институције од којих 

се очекује пуна сарадња са водећом.  

7. Код мере где су планиране измене у акту о организацији и систематизацији 

радних места МЗЖС као неопходној основи за остварење планираног резултата, 

реално је да се прави ефекти очекују крајем 2018. и у 2019. години и касније, што се 

поклапа и са временским периодом Акционог плана за спровођење Програма 

Владе. С обзиром да препоруке из ВФА пољопривреде и заштите животне средине 

садрже и предлоге активности чије спровођење превазилази краткорочни период, 

биће неопходно да се даљи рад на свеукупном спровођењу тих препорука накнадно 

посебно планира.  

8. У оним случајевима где је индикатор мере додатна анализа потреба са 

препорукама, процењено је да су оне неопходне како би се конкретизовала потреба 

за променом и како би се између више потенцијалних алтернатива утврдила 

конкретна политичка смерница којима ће се указати на очекиване ефекте потребне 

промене која ће се спровести. Тиме ће се обезбедити неопходна стручна основа, али 

и политичка подршка у спровођењу промене.   

9. С обзиром да је за реализацију овог АП за оптимизацију неопходна стабилна 

политичка подршка намера је да се она обезбеди кроз активности Владе и Савета за 

РЈУ, и његовог радног тела - Колегијума државних секретара. To подразумева да 

ће Савет за РЈУ вршити надзор над реализацијом овог акционог плана кроз 

усвајање периодичних извештаја о реализацији мера.  

10. Институционални обухват мера из овог акционог плана је такав да се оне 

углавном односе на МЗЖС,. На институционални обухват су утицали и наведени 
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критеријуми изводљивости током краткорочног периода. Зато поједине мере треба 

посматрати као почетак процеса који ће се наставити и у периоду након истека 

2019. године и касније. 

11. Начелно, методологија за имплементацију овог акционог плана биће заснована на 

принципима правилног управљања променама, што би у зависности од конкретних 

околности и потреба МЗЖС обухватило, али не мора да буде ограничено на: 

- Прелиминарно истраживање, провера расположиве документационе основе 

и извештаја, прикупљање података и додатна аналитика,  

- Упоредна анализа искустава нових чланица ЕУ и кандидата за чланство у 

ЕУ,  

- Упитник за добијање или проверу одређених података, 

- Полуструктурирани интервјуи и „фокус групе“, 

- Радионице, презентације и консултативни састанци ради договора 

представника укључених институција и других заинтересованих страна око 

приступа и принципа у реализацији мере, 

- Израда прелиминарних докумената, 

- Презентација израђених прелиминарних докумената и прикупљање 

коментара и препорука за њихову финализацију,   

- Израда финалних докумената и иницирање прописаних поступака за њихово 

усвајање код надлежних органа или тела. 

 

Образложење мера из Акционог плана за оптимизацију  

 

Област Развоја модерног управљања људским ресурсима у Министарству заштите 

животне средине 

Циљ оптимизације у погледу развоја модерног управљања људским ресурсима у 

МЗЖС је да се успоставе услови за ефикасно управљање људским ресурсима, посебно 

у погледу стратешког планирања и управљања. То ће се остварити реализацијом две 

мере: (2.1) Успоставити проактивни и плански развој људских ресурса и обуци 

запослених - посебно у инспекцијским службама и (2.2) Развој и усклађивање свих 

послова у надлежности МЗЖС и функција које оно врши, како би се на ефикасан и 

квалитетан начин остварили стратешки циљеви.  

 

Мера 1.1 – Успоставити проактивни и плански развој људских ресурса и обуци 

запослених - посебно у инспекцијским службама 
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Сврха и обухват 

- Намера је да се у МЗЖС утврди интерна политика (стратегија) развоја 

управљања људским ресурсима у инспекцијским службама министарства. 

То ће се остварити на основу анализе потреба  за јачањем административних 

капацитета и људских ресурса у  инспекцијским службама. 

- Мера је интерног карактера и обухвата јединице инспекцијеских служби  

МЗЖС.          

 

Веза са ВФА пољопривреде и заштите животне средине, стратешким документима и 

прописима 

- ВФА пољопривреде и заштите животне средине садржи препоруку број 13: 

Прогресивно запошљавати нове инспекторе да би се обезбедио континуитет 

у броју и искуству запослених када актуелна генерација оде у пензију; 

искористити прилику коју са собом носи долазак младих снага и увести нове 

системе. 

- Поред предметне препоруке у вези су и следеће препоруке ВФА 

пољопривреде и заштите животне средине, и то: 

- Препорука број 9: применити систематски приступ у унапређењу поступка 

инспекцје у читавом министарству. 

 

Реализатор и ефекти 

- Водећа институција код реализације ове мере јесте МЗЖС, док ће при томе 

највише сарађивати са: МДУЛС, СУК и Националном академијом за јавну 

управу. 

                

Мера 1.2 – Развој и усклађивање свих послова у надлежности МЗЖС и функција које 

оно врши, како би се на ефикасан и квалитетан начин остварили стратешки циљеви 

 

Сврха и обухват 

- Намера је да се унапреди организација и систематизација радних места у 

МЗЖС, која омогућава извршавање нових одговорности које проистичу из 

чланства у ЕУ. То ће се учинити доношењем новог Правилника о 

организацији и системазацији радних места у МЗЖС. 

- Мера је интерног карактера и обухвата МЗЖС и њене органе у саставу. 

                                          

Веза са ВФА пољопривреде и заштите животне средине, стратешким документима и 

прописима 

- ВФА пољопривреде и заштите животне средине садржи препоруку број 3: 

Формирати базу података о систематизацији с планирањем унапред и с 

редовним циклусом ажурирања.. 

- Поред предметне препоруке у вези су и следеће препоруке ВФА 

пољопривреде и заштите животне средине, и то: 

• Препорука број 15: одржавати редовне састанке колегијума и запослене у 

сваком сектору 
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• Препорука број 28: Преименовати Одсек за климатске промене у Одсеку 

за климатску акцију 

• Препорука број 35: Преименовати Одељење за заштићена подручја и 

еколошку мрежу у Одељење за заштиту природе 

• Препорука број 37: Реорганизовати Сектор за планирање и управљање у 

животној средини у три главна одељења и једну групу 

• Препорука број 45: Запослити најмање још једног стално запосленог у 

Групи за унутрашњу ревизију 

 

Реализатор и ефекти 

- Водећа институција у реализацији ове мере је МЗЖС, а партнери су 

МДУЛС, СУК и МФ 

 

Мера 1.3. – Израда анализе и препорука за изградњу капацитета јединице за 

управљање пројектима који се финансирају из средстава ЕU 

Сврха и обухват 

- Намера је да се у МЗЖС утврди интерна политика (стратегија) развоја 

управљања људским ресурсима у IPA јединици. То ће се остварити на основу анализе 

потреба за јачањем административних капацитета и људских ресурса у IPA јединици. 

- Мера је интерног карактера и обухвата IPA јединицу МЗЖС.          

Веза са ВФА пољопривреде и заштите животне средине, стратешким документима и 

прописима 

- ВФА пољопривреде и заштите животне средине садржи препоруку број 3: 

Формирати базу података о систематизацији с планирањем унапред и с редовним 

циклусом ажурирања. 

Реализатор и ефекти 

 Водећа институција код реализације ове мере јесте МЗЖС, док ће при томе 

највише сарађивати са: МДУЛС, СУК и Националном академијом за јавну управу. 

                

Додатак: Табела Акционог плана за оптимизацију у ресору пољопривреде за период 

2018-2019. године 


