
  

  ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА 

ЈАСМИНА БЕНМАНСУР 
 

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

а у току студија као признање за остварен одличан успех Универзитет у 

Приштини доделио јој је диплому „Истакнути студент“. Специјалистичке 

студије Менаџмент јавне управе завршила је 2010. године на Факултету 

организационих наука Универзитета у Београду, а дипломске академске студије 

мастер, у звању мастер правник – 2011. године, на Факултету за државну управу 

и администрацију Мегатренд универзитета у Београду. Докторске студије 

завршила је 2016. године, на Правном факултету Универзитета Џон Незбит 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.  

Двадесетшестогодишње радно искуство стицала је у органима локалне 

самоуправе и државне управе, најпре у Општинској управи Косовске Митровице 

(1992-2000), где је четири године обављала и послове начелника Одељења за 

општу управу, а касније и послове саветника министра и начелника у 

министарствима која су у надлежноси имала послове државне управе, локалне 

самоуправе, људска и мањинска права. 

Децембра 2006. године постављена је на положај помоћника министра и ове 

послове обављала је до септембра 2014. године. Руководила је секторима у  

неколико министарстава који су у надлежност имали права националних 

мањина, матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана, државну 

управу. 

Од 2014. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе обављала 

је послове начелника Одељења за лични статус грађана и руководиоца Групе за 

стручно усавршавање, да би 2017. године била постављена је на положај 

помоћника министра за Сектор за стручно усавршавање. 

Учествовала је у припреми и/или спровођењу законских и подзаконских 

прописа, стратегија развоја и акционих планова и координирала и руководила 

реализацијом стратешких пројеката у областима реформе јавне управе, стручног 

усавршавања, социјалне инклузије, јачања централних функција органа државне 

управе, као и пројектима који се односе на успостављање електронских 

службених евиденција о грађанима и управних процедура у њиховом вођењу – 

јединствени бирачки списак и матичне књиге. 

Учествовала је и у припреми Закона о Националној академији за јавну управу и 

пратећих закона који уређују стручно усавршавање државних службеника и 

запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.  

Учествује у реализацији уводног програма општег стручног усавршавања у 

Националној академији за јавну управу, као предавач, а по позиву је предавач и 

на Диплпматској академији Министарства спољних послова. 

Објавила је и значајан број стручних и научних радова.  

Рођена је 1969. године у Маракешу, Мароко. 

 

[Your Address] 

 
Бирчанинова 6 

 
 

 

 

 
Бирчанинова 6, 

11 0000 Београд 
 

011/3620-144  

 
 
jasmina.benmansur@mduls.gog.rs  
 
 

www.mduls.gov.rs  

 

 

mailto:jasmina.benmansur@mduls.gog.rs
http://www.mduls.gov.rs/

