
  

  ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА 

др ЈАСМИНА БЕНМАНСУР 

 

Дипломирала је 1991. године на Правном факултету Универзитета у Приштини. 

Завршила је специјалистичке студије Менаџмент јавне управе на Факултету 

организационих наука Универзитета у Београду и дипломске академске студије 

мастер на Факултету за државну управу и администрацију Мегатренд 

универзитета у Београду. Докторске студије и звање доктор правних наука стекла 

је на Правном факултету Универзитета Мегатренд у Београду. 

Додатно стручно усавршавање у области реформе јавне управе и управљања 

људским ресурсима остварила је на студијским програмима у оквиру Регионалне 

школе за јавну управу РеСПА, Интернационалног института за јавну 

администрацију (RAi) у Лондону и Националне школе за администрацију (ENA), 

Француска.  

Има положен државни стручни испит и правосудни испит. 

Постављена је децембра 2017. године, на положај помоћника министра државне 

управе и локалне самоуправе – руководиоца Сектора за стручно усавршавање. 

Преостало радно искуство стекла је најпре, у органима јединице локалне 

самоуправе (од 1992-2000. године), углавном на руководећим радним местима, 

након чега каријеру наставља у органима државне управе (од 2000. године до 

данас). 

Постављена је децембра 2006. године на положај помоћника министра за државну 

управу и локалну самоуправу и ове послове обављала је до септембра 2014. године 

у министарствима у чијем делокругу су били послови који се односе на систем 

државне управе и локалне самоуправе, као руководилац сектора надлежних за 

области: матичне књиге, слобода удруживања, политичко организовање, права 

националних мањина и систем државне управе. 

Имала је активну улогу у припреми Закона о Националној академији за јавну 

управу, као и пратећих закона којима је започет процес свеукупне реформе 

система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, посебно у 

државним органима и јединицама локалне самоуправе.  

Као руководилац или координатор, учествовала је у припреми и/или спровођењу 

стратегија развоја и законских прописа, као и развојних пројектата у готово свим 

областима у делокругу Министарства. 

Посебно се издвајају пројекти у којима су успостављени информациони системи  

е-Матичне књиге, за које је надлежно министарство 2010. и 2015. године  добило 

главну награду Јединственог информатичког савеза Србије – DISKOBOLOS у 

категорији Услуге и  е-Јединствени бирачки списак.  

Члан је Програмског савета Националане академије за јавну управу и Владиног 

Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије. 

Остварила је учешће на значајном броју домаћих научних и стручних скупова, као 

и предавања по позиву на научним скуповима међународног карактера. Објавила 

је значајан број стручних и научних радова.  

Један је од аутора Приручника за полагање државног стручног испита и 

Приручника за полагање посебног стручног испита за матичара. 

Рођена је 1969. године у Маракешу, Мароко.  
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