Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији
Влада Републике Србије усвојила је 24. јануара 2014. године Стратегију реформе јавне
управе. Стратегија је кровни стратешки документ реформе јавне управе и представља
наставак започетих реформских активности, дефинисаних у претходном стратешком
документу (Стратегија развоја државне управе) и проширује их на систем јавне управе. Кључни
разлог проширења предмета Стратегије са државне на јавну управу, односи се првенствено на
потребу обезбеђења функционалног јединства и стандарда квалитета активности којима се
врше одређене врсте управних послова и јавних овлашћења, независно од субјеката (органа,
организација, институција) који их обављају. Временски рок трајања Стратегије није
дефинисан, односно није одређена година престанка важења.
Стратегијом је одређена институционална и организациона структура за
координацију, праћење, извештавање и евалуацију процеса спровођења Стратегије. У
оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе формиран је 2014. године Одсек за
спровођење реформе јавне управе, који обавља послове три нивоа координације и праћења
спровођења реформе јавне управе: Савет за реформу јавне управе, Колегијум државних
секретара и Међуминистарстка пројектна група на нивоу секретата министарстава и
представника цивилног друштва.
Имплементација мера и активности неопходних за реформу јавне управе ће захтевати
значајна финансијска средства. Одређени део потребних финансијских средстава биће
обезбеђен и из различитих других финансијских извора (нпр. из ИПА фонда Европске уније, из
билетарелних донатора итд.).
Повезана је са следећим стратешким документима које је Влада усвојила у
претходном периоду: Национална стратегија за борбу против корупције за период од 2013. до
2018. године, Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији,
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године и Стратегија
интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период од 2009. до
2014. године.
Општи циљ реформе јавне управе је даље унапређење рада јавне управе у складу са
принципима тзв. Европског административног простора, односно обезбеђивање високог
квалитета услуга грађанима и привредним субјектима, као и стварање такве јавне управе у
Републици Србији која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног
стандарда грађана.
Посебни циљеви Стратегије реформе јавне управе односе се на:
 Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе;
 Успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованих на заслугама и
унапређење управљања људским ресурсима;
 Унапређење управљања јавним финансијама и јавним набавкама;
 Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања
јавних услуга;
 Јачање транспарентности, етичности и одговорности у обављању послова јавне управе.
За спровођење Стратегије усвојен је Акциони план за период 2015−2017. године,
којим су дефинисане мере, резултати и активности за спровођење реформе јавне управе.
Акциони план одликује усмереност на резултате. Индикатори за праћење успешности
реализације Акционог плана дефинисани су на нивоу циљева и резултата. Такође, за сваки
резултат излистане су главне активности чија је реализација неопходна за остварење резултата,
а дати су и рокови за реализацију тих активности, како би било могуће пратити и напредак ка
остварењу резултата. Процена потребних финансијских средстава за реализацију АП се
односи искључиво на додатне трошкове у односу на трошкове постојећих материјалних и
кадровских капацитета.
Стратегијом и Акционим планом планирана је израда и усвајање подсекторских
стратегија, стратегија нижег хијерархијског реда у односу на Стратегију реформе јавне управе.
У периоду након усвајања Стратегије усвојена су следећа стратешка документа: Стратегија
развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2015. до 2018. године, Стратегија
стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, Стратегија развоја јавних
набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године Стратегија регулаторне
реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020 и Програм

реформи управљања јавним финансијама 2016-2020. У наредном периоду очекује се усвајање и
других стратешких докумената планираних Акционим планом: Стратегија за развој интерне
финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији, Стратегија за креирање
подстицајног окружења за развој цивилног друштва и Стратегија децентрализације.
Цео текст стратегије можете наћи овде

