
  

     

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА 

НАТАЛИЈА ПАВЛОВИЋ ШИНИКОВИЋ 

 

На Правном факултету Универзитета у Београду, на смеру Међународно 

право, дипломирала је, у року, 1980. године. Од 1983. до 2008. године 

запослена у Издавачко-штампарском предузећу „Савремена 

администрација“ где је обављала послове уредника правне рубрике, 

одговорног уредника листа и специјалних прилога, као и послове главног 

и одговорног уредника листа “ Савремена пракса“. 

 

У Министарству за државну управу и локалну самоуправу, на радном 

месту руководиоца Групе за стручно усавршавање и државне стручне 

испите, у Сектору за државну управу запослена од 2008. до 2010. године. 

У периоду од 2010. до 2012. године у Сектору за државну управу, истог 

министарства (односно Министарства за људска и мањинска права, 

државну управу и локалну самоуправу), обављала нормативне послове и 

послове који се односе на унапређење система државне управе. Oд 

августа 2012. до септембра 2013. године, била је постављена за секретара 

Министарства културе и информисања. 

 

У Министарству правде и државне управе, односно Министарству 

државне управе и локалне самоуправе, током 2014. године координирала 

обављање нормативних послова из делокруга Министарства. Септембра 

2014. године, постављена је за помоћника министра државне управе и 

локалне самоуправе, Сектор за нормативне послове. После спроведеног 

јавног конкурса, од децембра 2014. године постављена на положај 

помоћника министра. 

 

Непосредно је учествовала у припреми нацрта више законских текстова, 

које је усвојила Народна скупштина током 2015. и 2016. године, од којих 

се, као најважнији истичу Закон о инспекцијском надзору, Закон о 

општем управном поступку и Закон о начину одређивања максималног 

броја запослених у јавном сектору.  

 

Од 11. марта 2016. године  постављена за вршиоца дужности помоћника 

министра државне управе и локалне самоуправе – Сектор за људска и 

мањинска права и слободе и регистре. 

 

Од јануара 2018. године у статусу в.д. руководила Сектором за 

развој добре управе, а августа исте године, решењем Владе, 

постављена за помоћника министра за овај сектор.  
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