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ДРЖАВНИ 
СЕКРЕТАР 

КАБИНЕТ 
МИНИСТРА 

ГРУПА ЗА ИНТЕРНУ 
РЕВИЗИЈУ 

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

СЕКТОР ЗА 
СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

СЕКТОР ЗА 
МАТИЧНЕ 
КЊИГЕ И 
РЕГИСТРЕ 

СЕКТОР ЗА 
ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ И 
МЕЂУНАРОДНУ 

САРАДЊУ 

Одсек за  систем радних 
односа 

 

Група за аналитику у области 
управања људским ресурсима 

Група за радне односе 

 
Одсек за систем плата и 

каталогизацију и вредновање 
радних места у јавном сектору 

 

Група за уређивање система плата 

Група за стручне 
испите 

 

Одсек за изградњу 
капацитета и 

стручно 
усавршавање 

Одсек за политичко 
организовање 

 

Одељење за лични 
статус грађана 

Одељење за систем 
локалне самоуправе 

Група за европске 
интеграције и 
међународну 

сарадњу 

Група за планирање 
и припрему 
пројеката 
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СЕКРЕТАРИЈАТ 

Група за 
спровођење и 

праћење 
спровођења 
пројеката 

Одељење за финансијске  и опште 
послове 

Група за аналитичке, 
статистичко-
евиденционе, 

кадровске и опште-
правне послове 

Сектор управне 
инспекције 

Одсек управне 
инспекције Ниш 

 

Одсек управне 
инспекције Смедерево 

 

Група за каталогизацију и 
вредновање радних места у јавном 

сектору 

Одељење за 
пројекте  

 

Одсек за јавност рада 

Одсек за правне и кадровске 
послове 

Одељење управне 
инспекције 

Београд 

Група управне 
инспекције Нови 

Сад 

 

Одсек за финансијске послове 

Одсек за опште и информатичке 
послове 

СЕКТОР ЗА ДОБРУ УПРАВУ 

Одсек за 
оперативне и 

послове техничке 
подршке 

 

Одељење државну 
управу 

Одељење за јавну и -
управу 

Група за управљање 
реформом јавне управе 

 

Одсек за  јединствену и е-
управу   

Група за послове јавне набавке 

Одсек за уређење и 
координацију система 

државне управе 

Група за припрему 
прописа у области 

инспекцијског надзора и 
подршку раду 

Координационој 
комисији за 

инспекцијски надзор 

Група за организацију и 
рад државне управе 

Група за припрему и 
праћење примене 

прописа у области рада 
независних тела 

Група за управљање 
променама у систему 

локалне 
самоуправеКоординаци

Група за унапређење 
система локалне 

самоуправе 
самоуправеКоординацио

Група за систем 
локалне самоуправе  


