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Редакцијски пречишћен текст
На основу члана 84. став 10. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18),
Влада доноси
УРЕДБУ
о вредновању радне успешности државних службеника
"Службени гласник РС", бр. 2 од 16. јануара 2019, 69 од 27. септембра 2019.
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Садржина уредбе
Члан 1.
Овом уредбом уређују се начин, мерила и критеријуми за вредновање радне успешности
државних службеника у свим државним органима, oсим ако посебним законом није другачије
одређено.
Обухват вредновања радне успешности
Члан 2.
Вреднује се радна успешност свих државних службеника, осим:
1) државног службеника који руководи државним органом;
2) државног службеника који је у календарској години радио краће од шест месеци, без
обзира на разлог;
3) државног службеника који је засновао радни однос на одређено време на радном месту у
кабинету, у својству приправника и ради замене државног службеника који обавља
приправнички стаж.
У период од шест месеци из става 1. тачка 2) овог члана не улази време у којем је државни
службеник био одсутан са рада због коришћења права на годишњи одмор.
Период и време вредновања радне успешности
Члан 3.
Радна успешност државног службеника редовно се вреднује једном годишње за период од 1.
јануара до 31. децембра (у даљем тексту: период вредновања), с тим што се рад државног
службеника прати током читавог периода вредновања.
Радна успешност државног службеника на положају и вршиоца дужности државног
службеника на положају (у даљем тексту: државни службеник на положају) и руководиоца
подручне једнице органа основане у складу са посебним законом, као што су завод, филијала
и друге организационе јединице ван седишта органа (у даљем тексту: руководилац подручне
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јединице органа) који je за свој рад непосредно одговорaн руководиоцу органа, редовно се
вреднује до краја јануара текуће године за претходну годину.
Радна успешност осталих државних службеника редовно се вреднује до краја фебруара текуће
године за претходну годину.
Изузетно, радна успешност државног службеника који је засновао радни однос на одређено
време због повећаног обима посла редовно се вреднује непосредно пре престанка радног
односа, ако је у календарској години радио најмање шест месеци.
Вредновање радне успешности пре истека периода вредновања
Члан 4.
Радна успешност државног службеника вреднује се пре истека периода вредновања (у даљем
тексту: превремено вредновање) услед:
1) премештаја државног службеника у други државни орган;
2) промене лица које врши вредновање.
Радна успешност државног службеника може превремено да се вреднује на захтев државног
службеника услед:
1) дуже одсутности, због које државни службеник неће бити присутан на раду до истека
периода вредновања;
2) престанка радног односа.
У случају из става 2. овог члана, превремено вредновање државног службеника врши се у року
од 30 дана од дана подношења захтева.
На превремено вредновање примењују се одредбе ове уредбе о вредновању радне
успешности државних службеника.
Ко доноси решење о радној успешности државног службеника
Члан 5.
Радна успешност државног службеника утврђује се решењем о радној успешности (у даљем
тексту: решење).
Решење за државне службенике на положају, руководиоце подручне јединице органа који су
за свој рад непосредно одговорни руководиоцу органа и државне службенике који су за свој
рад непосредно одговорни руководиоцу органа, доноси руководилац органа.
Решење за остале државне службенике доноси државни службеник на положају, односно
руководилац подручне јединице органа – за државне службенике у подручној јединици.
Када државни службеник не одговара непосредно за рад лицу које доноси решење, решење
се доноси на основу предлога вредновања радне успешности који даје непосредни
руководилац државног службеника.
II. МЕРИЛА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ И НАЧИН ЊИХОВОГ ВРЕДНОВАЊА
Мерила радне успешности
Члан 6.
Мерила радне успешности државних службеника јесу:
1) понашајне компетенције;
2) резултати рада.
Понашајне компетенције представљају скуп радних понашања потребних за делотворно
обављање свих послова у државном органу. Понашајне компетенције за сва радна места у
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државним органима, као и показатељи њиховог испољавања (у даљем тексту: пожељна
понашања) утврђују се у складу са актом Владе којим се одређују комептенције за рад у
државним органима.
Резултати рада представљају степен остварења утврђених годишњих циљева.
Начин вредновања понашајних компетенција
Члан 7.
Понашајне компетенције вреднују се на индивидуалном нивоу проценом учесталости
испољавања пожељних понашања.
Учесталост испољавања пожељних понашања за сваку понашајну компетенцију бодује се на
четворостепеној бодовној скали на следећи начин:
1) веома ретко испољава пожељна понашања на радном месту – 1 бод;
2) понекад испољава пожељна понашања на радном месту – 2 бода;
3) често, у највећем делу радног времена, испољава пожељна понашања на радном месту – 3
бода;
4) увек, без изузетка, испољава пожељна понашања на нивоу који значајно превазилази
очекивања на радном месту – 4 бода.
Бодови које је државни службеник остварио за сваку понашајну компетенцију сабирају се и
тако добијени збир бодова преноси се на четворостепену скалу за вредновање понашајних
компетенција на следећи начин:
а) за државне службенике на положају
Табела 1.
Исход
вредновања
понашајних
компетенција
(А)

Опис исхода вредновања
понашајних
комепетенција

Учесталост испољавања пожељних
понашања за све понашајне компетенције
које се бодују (збир бодова)

1

Није испунио већину
очекивања у испољавању
понашајних компетенција

59–86

2

Потребно побољшање у
испољавању понашајних
компетенција

87–155

3

Испунио очекивања у
испољавању понашајних
компетенција

156–203

4

Превазишао очекивања у
испољавању понашајних
компетенција

204-236
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б) за руководиоце подручних јединица органа и остале руководиоце ужих унутрашњих
јединица
Табела 2.
Исход
вредновања
понашајних
компетенција
(А)

Опис исхода вредновања
понашајних комепетенција

Учесталост испољавања пожељних
понашања за све понашајне компетенције
које се бодују (збир бодова)

1

Није испунио већину
очекивања у испољавању
понашајних компетенција

52–76

2

Потребно побољшање у
испољавању понашајних
компетенција

77–137

3

Испунио очекивања у
испољавању понашајних
компетенција

138–179

4

Превазишао очекивања у
испољавању понашајних
компетенција

180–208

в) за самосталне извршиоце и остале државне службенике на извршилачким радним местима
Табела 3.
Исход
вредновања
понашајних
компетенција
(А)

Опис исхода вредновања
понашајних
комепетенција

Учесталост испољавања пожељних
понашања за све понашајне компетенције
(збир бодова)

1

Није испунио већину
очекивања у испољавању
понашајних компетенција

40–59

2

Потребно побољшање у
испољавању понашајних
компетенција

60–106

3

Испунио очекивања у
испољавању понашајних
компетенција

107–139

4

Превазишао очекивања у
испољавању понашајних
компетенција

140–160
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Начин вредновања понашајних компетенција у случају промене лица које вреднује радну
успешност у току периода вредновања
Члан 8.
Исход вредновања понашајних комепетенција државног службеника којем се једном или
више пута у току једног периода вредновања промени лице које вреднује радну успешност,
односно даје предлог вредновања, утврђује се као збир исхода вредновања понашајних
компетенција (колона А у табели 1, 2. и 3.) из свих извештаја о превременом вредновању,
пондерисаних дужином временских интервала у календарским месецима на које се извештај
односи. Пондер за један месец (просечно 30 дана) је 0,083.
Пондерисане исходе вредновања понашајних компетенција и њихов збир израчунава
организациона јединица надлежна за управљање кадровима у државном органу (у даљем
тексту: јединица за кадрове) и уноси у одговарајуће рубрике извештаја о вредновању радне
успешности.
Начин вредновања резултата рада
Члан 9.
Резултати рада вреднују се на нивоу организационе јединице у којој државни службеник
обавља послове свог радног места, односно којом руководи, осим резултата рада самосталног
извршиоца, који се вреднују на индивидуалном нивоу.
Резултати рада вреднују се приликом редовног вредновања радне успешности државног
службеника, осим код редовног вредновања радне успешности државног службеника на
одређено време.
Резултати рада организационе јединице из става 1. овог члана вреднују се и када радно место
руководиоца организационе јединице није попуњено.
Резултати рада вреднују се код ванредног вредновања државних службеника на положају.
Резултати рада вреднују се на основу утврђених годишњих циљева организационих јединица,
односно утврђених годишњих циљева самосталног извршиоца.
Поред сваког утврђеног годишњег циља уписује се планирани број бодова од 1 до 100, који
показује важност циља, тако да збир бодова за све циљеве износи 100.
Остварење сваког појединачног годишњег циља вреднује се додељивањем циљу одређеног
броја бодова, сразмерно његовом процентуалном остварењу у односу на планирани број
бодова за тај циљ.
Ако је у извршењу одређеног циља надмашен планиран резултат, циљ се може вредновати до
5% више у односу на планирани број бодова.
Остварени бодови за сваки циљ сабирају се.
Збир остварених бодова преноси се на четворостепену скалу за вредновање резултата рада
организационе јединице, односно самосталног извршиоца на следећи начин:
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Табела 4.
Исход
вредновања
резултата рада
(Б)
1

2

3
4

Опис исхода
вредновања резултата
рада

Степен остварења планираних резултата
рада
(у бодовима)

неприхватљив степен
остварења годишњих
циљева
недовољан степен
остварења годишњих
циљева
очекиван степен
остварења годишњих
циљева
премашена очекивања у
остварењу циљева

1–59

60–80

81–95
више од 95

Начин вредновања резултата рада у случају промене организационе јединице у којој
државни службеник обавља послове свог радног места у току периода вредновања
Члан 10.
Исход вредновања резултата рада (колона Б у табели 4) државног службеника који у току
периода вредновања промени организациону јединицу у којој обавља послове свог радног
места, утврђује се на основу исхода вредновања резултата рада организационе јединице у
којој државни службеник обавља послове свог радног места у време редовног вредновања
радне успешности.
Начин вредновања радне успешности
Члан 11.
У вредновању радне успешности, у зависности од врсте радних места чије послове државни
службеник обавља, испољене понашајне компетенције и остварени резултати рада учествују у
различитој сразмери.
Удео појединачних мерила радне успешности у вредновању радне успешности одређује се
применом следећих пондера:
Табела 5.

Врста радног места
Државни службеник на положају, руководилац
подручне јединице органа који је за свој рад
непосредно одговоран руководиоцу органа,
руководилац уже унутрашње јединице који је за свој
рад непосредно одговоран руководиоцу органа,
самостални извршилац
Руководилац подручне јединице органа који је за свој
рад непосредно одговоран државном службенику на
положају и руководилац осталих ужих унутрашњих
јединица којој су утврђени годишњи циљеви
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Удео (пондер)
понашајних
компетенција
(В)

Удео (пондер)
резултата рада
(Г)

0,20

0,80

0,30

0,70

Руководилац уже унутрашње јединице којој нису
утврђени годишњи циљеви
Остали државни службеници

0,50

0,50

0,80

0,20

Исход вредновања радне успешности државног службеника добија се применом следеће
формуле:
А x В + Б x Г,
где је:
А – исход вредновања понашајних компетенција у табели 1, 2. или 3;
Б – исход вредновања резултата рада у табели 4;
В – одговарајући удео (пондер) понашајних компетенција у табели 5;
Г – одговарајући удео (пондер) резултата рада у табели 5.
Исходи вредновања радне успешности
Члан 12.
Радна успешност државног службеника утврђује се у односу на његов исход вредновања
радне успешности на следећи начин:
Табела 6.
Исход вредновања радне успешности

Остварена радна
успешност

1,0–1,7

није испунио већину
очекивања

1,8–2,5

потребно побољшање

2,6–3,4

испунио очекивања

3,5–4,0

превазишао очекивања

III. ПОСТУПАК ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ
Фазе поступка
Члан 13.
Поступак вредновања радне успешности државних службеника одвија се у следећим фазама:
1) утврђивање годишњих циљева;
2) информисање државног службеника о годишњим циљевима;
3) праћење рада државног службеника у периоду вредновања;
4) вредновање радне успешности државног службеника;
5) завршни разговор о вредновању радне успешности;
6) доношење решења.
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1. Утврђивање годишњих циљева
Коме се утврђују годишњи циљеви
Члан 14.
Руководилац органа, у сарадњи са руководиоцем уже унутрашње јединице за коју се утврђују
циљеви, односно самосталним извршиоцем, утврђује најмање три, а највише пет годишњих
циљева за:
1) основне и посебне унутрашње јединице у државном органу;
2) подручне јединице органа које су за свој рад непосредно одговорне руководиоцу органа;
3) уже унутрашње јединице које су за свој рад директно одговорне руководиоцу органа;
4) самосталне извршиоце.
На основу утврђених циљева из става 1. овог члана, државни службеник који руководи радом
организационе јединице из става 1. тач. 1) и 2) овог члана, утврђује најмање пет, а највише
седам годишњих циљева за ужу унутрашњу јединицу чијем руководиоцу је непосредно
надређен. Годишњи циљеви утврђују се и када радно место руководиоца уже унутрашње
јединице није попуњено.
Ако радно место руководиоца oрганизационе јединице из става 1. овог члана није попуњено,
годишње циљеве из става 2. овог члана утврђује руководилац органа.
Годишњи циљеви из става 2. овог члана када је радно место руководиоца уже унутрашње
јединице за коју се утврђују годишњи циљеви попуњено, утврђују се након разговора и у
сарадњи са државним службеником који руководи том организационом јединицом.
За остале уже унутрашње јединице не утврђују се посебни годишњи циљеви.
Начин утврђивања годишњих циљева
Члан 15.
Годишњи циљеви из члана 14. став 1. ове уредбе утврђују се пре почетка периода вредновања,
односно најкасније до 15. јануара, а годишњи циљеви из члана 14. став 2. ове уредбе
најкасније до 20. јануара текуће године за коју се врши вредновање радне успешности.
Годишњи циљеви утврђује се договором између руководилаца организационих јединица на
начин да произилазе из планских докумената и других докумената који се односе на рад
државног органа (стратегије, акциони планови, годишњи план рада, програмски буџет и др.),
да буду остварљиви и мерљиви и да имају реалне рокове.
Утврђени годишњи циљеви са припадајућим бројем бодова утврђених на начин прописан
чланом 9. став 6. ове уредбе уносе се у посебан акт који потписују лице које утврђује годишње
циљеве и руководилац организационе јединице за коју се утврђују годишњи циљеви, односно
самостални извршилац, чиме потврђују да су упознати са утврђеним годишњим циљевима.
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Ако радно место руководиоца унутрашње јединице није попуњено, годишње циљеве
потписује лице које их утврђује.
Примерак акта из става 3. овог члана, лице које утврђује годишње циљеве доставља јединици
за кадрове која га прилаже у лични досије државног службеника, а по један примерак
задржавају потписници акта.
Јединица за кадрове уноси годишње циљеве са планираним бројем бодова за сваки утврђени
циљ у одговарајући електронски образац Извештаја који се користи за вредновање радне
успешности руководилаца организационе јединице за коју се утврђују годишњи циљеви.
Ако се промени лице које руководи организационом јединицом за коју су утврђени годишњи
циљеви, не мењају се годишњи циљеви организационе јединице.
Измена годишњих циљева
Члан 16.
Утврђени годишњи циљеви или њихова важност исказана планираним бројем бодова могу да
се измене ако се измене приоритети државног органа или организационе јединице, ако
наступе околности због којих се годишњи циљеви не могу остварити и ако дође до промене
унутрашњег уређења и систематизације органа.
Измена годишњих циљева врши се на начин на који се утврђују годишњи циљеви.
2. Информисање државних службеника о годишњим циљевима организационе јединице
Обавезност информисања државног службеника
Члан 17.
Државне службенике о утврђеним годишњим циљевима организационе јединице у којој
обављају послове свог радног места информише непосредно надређени руководилац у року
од 10 дана од дана утврђивања годишњих циљева.
Договор о начину остварења утврђених годишњих циљева
Члан 18.
Непосредни руководилац на заједничком састанку државних службеника у организационој
јединици којом руководи договара начин остваривања утврђених годишњих циљева, као и
улогу и очекивања која од државних службеника има у остварењу годишњих циљева.
Након заједничког састанка, државним службеницима доставља се писани акт из члана 15.
став 3. ове уредбе електронским путем или на други начин.
3. Праћење рада државног службеника у периоду вредновања радне успешности
3.1. Праћење рада државног службеника на извршилачком радном месту
Континуирано праћење и документаовање рада државног службеника
Члан 19.
Непосредни руководилац државног службеника дужан је да у периоду вредновања радне
успешности континуирано прати рад државног службеника тако што надгледа његов рад и
сакупља податке о томе колико је он успешан у раду, узимајући у обзир обим и природу
послова и радне услове.
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Непосредни руководилац дужан је да документује рад државног службеника на
извршилачком радном месту у периоду вредновања, тако што прикупља доказе и записује и
коментарише примере његовог стварног радног понашања, нарочито у ситуацијама из којих
произилази да државни службеник не испуњава већину очекивања, да му је потребно
побољшљање, односно да превазилази очекивања.
План унапређења рада
Члан 20.
Ако на основу већег броја примера стварног радног понашања произилази да државном
службенику на извршилачком радном месту недостају компетенције за делотворно обављање
послова његовог радног места, непосредни руководилац дужан је да достави државном
службенику писмено обавештење о недостацима у његовом раду и, у сарадњи са јединицом
за кадрове, одреди план унапређења рада и период за унапређење рада који не може бити
краћи од три месеца, у којем државни службеник може да буде упућен на стручно
усавршавање.
Писмено обавештење из става 1. овог члана доставља се јединици за кадрове, ради прилагања
у лични досије државног службеника, а по један примерак задржавају непосредни
руководилац и државни службеник.
Рад државног службеника на извршилачком радном месту прати се у периоду који је одређен
за унапређење рада, након чега непосредни руководилац сачињава извештај о остваривању
плана унапређења његовог рада, који доставља државном службенику и јединици за кадрове.
У извештају из става 3. овог члана наводи се да ли је остварен план унапређења рада, а ако
није остварен делимично или у потпуности – разлози због којих није остварен, као и да ли је на
основу остварења плана дошло до планираног унапређења.
Ако истеком утврђеног рока није дошло до планираног унапређења рада државног
службеника, непосредни руководилац може у извештају из става 3. овог члана да предложи
ванредно вредновање радне успешности државног службеника.
Ако непосредни руководилац не предложи ванредно вредновање радне успешности, рад
државног службеника вреднује се у поступку редовног вредновања, узимајући у обзир
извештај о остваривању плана унапређења рада.
3.2. Праћење рада државног службеника на положају
Континуирано праћење рада
Члан 21.
Руководилац органа у периоду вредновања радне успешности континуирано прати рад
државног службеника на положају узимајући у обзир утврђене годишње циљеве, природу
послова, услове рада његове организационе јединице и друге утицаје на остварење годишњих
циљева.
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Писмено обавештење
Члан 22.
Ако праћењем рада државног службеника на положају руководилац органа утврди да
државни службеник не остварује резултате рада у складу са утврђеним годишњим циљевима,
дужан је да му достави писмено обавештење о утврђеним недостацима, као и да остави рок
од најмање три месеца за побољшање резултата рада.
Писмено обавештење из става 1. овог члана доставља се јединици за кадрове ради улагања у
лични досије државног службеника, а по један примерак задржавају руководилац органа и
државни службеник на положају.
Ако у утврђеном року није дошло до остварења резултата рада организационе јединице којом
руководи државни службеника на положају руководилац органа може, у року од 30 дана,
ванредно вредновати радну успешност државног службеника на положају.
Ако руководилац ванредно не вреднује радну успешност, рад државног службеника на
положају вреднује се у поступку редовног вредновања, узимајући у обзир и остварење
резултата рада у остављеном року за побољшање.
3.3. Ванредно вредновање радне успешности
Мерила радне успешности која се вреднују у поступку ванредног вредновања радне
успешности
Члан 23.
Ванредно вредновање радне успешности врши се у поступку и на начин прописан овом
уредбом за вредновање радне успешности, с тим што се у ванредном вредновању државног
службеника на извршилачком радном месту вреднују само понашајне компетенције, а
државног службеника на положају вреднују само резултати рада.
Исход ванредног вредновања утврђује се у складу са чланом 12. ове уредбе.
Време ванредног вредновања радне успешности
Члан 24.
Ванредно вредновање радне успешности државног службеника мора се окончати до истека
периода вредновања.
4. Вредновање радне успешности државног службеника
Време и редослед вредновања радне успешности
Члан 25.
Вредновање радне успешности врши се по истеку периода вредновања.
Радна успешност државних службеника вреднује се према следећем редоследу:
1) вредновање радне успешности државног службеника на положају, руководиоца подручне
јединице органа који је за свој рад непосредно одговоран руководиоцу органа, руководиоца
11

уже унутрашње јединице која је за свој рад непосредно одговара руководиоцу органа и
самосталног извршиоца;
2) вредновање радне успешности осталих руководилаца ужих унутрашњих јединица којима су
утврђени годишњи циљеви;
3) вредновање радне успешности осталих државних службеника.
Ко и када припрема извештај о вредновању радне успешности
Члан 26.
Радну успешност државног службеника на положају, руководиоца подручне јединице органа
који је за свој рад непосредно одговоран руководиоцу органа, руководиоца уже унутрашње
јединице који је за свој рад непосредно одговоран руководиоцу органа и самосталног
извршиоца вреднује руководилац органа, по истеку периода вредновања, припремом
извештаја о вредновању радне успешности (у даљем тексту: извештај).
Радну успешност руководилаца осталих ужих унутрашњих јединица којима су утврђени
годишњи циљеви, као и руководиоца подручне јединице органа који је непосредно одговоран
за рад државном службенику на положају, вреднује државни службеник на положају
припремом одговарајућег извештаја, у року од седам дана од дана обављања завршног
разговора о вредновању радне успешности са руководиоцем органа.
На основу извештаја руководиоца уже унутрашње јединице којој су утврђени циљеви и
руководиоца подручне јединице органа који је непосредно одговоран за рад државном
службенику на положају, јединица за кадрове уноси исход вредновања резултата рада његове
организационе јединице у одговарајућу рубрику извештаја осталих државних службеника у
његовој организационој јединици.
Ако радно место руководилаца уже унутрашње јединице којој су утврђени циљеви није
попуњено, у одговарајућу рубрику извештаја осталих државних службеника уноси се исход
вредновања резултата рада организационе јединице за коју су били утврђени годишњи
циљеви. Исход вредновања, у складу са чланом 9. ове уредбе, даје лице које би попуњавало
извештај за руководиоца те организационе јединице.
Након уношења података у извештај у складу са ст. 3. и 4. овог члана, предлог вредновања
радне успешности осталих државних службеника даје непосредни руководилац државног
службеника припремом извештаја, водећи рачуна о роковима за обављање завршног
разговора о радној успешности.
Начин припреме извештаја
Електронски образац извештаја
Члан 27.
Извештај се припрема у електронској форми, попуњавањем одговарајућег електронског
обрасца, на следећи начин:
1) за државне службенике на положају попуњава се електронски образац број 1;
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2) за руководиоце подручне јединице органа и руководиоце осталих ужих унутрашњих
јединица попуњава се електронски образац број 2;
3) за самосталне извршиоце попуњава се електронски образац број 3;
4) за остале државне службенике на извршилачким радним местима попуњава се електронски
образац број 4.
Електронски образац извештаја садржи три дела: 1) Лични подаци, 2) Мерила радне
успешности и 3) Развој компетенција.
Електронски обрасци извештаја одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део.
Ваљаност извештаја
Члан 28.
Лице које вреднује радну успешност, односно даје предлог вредновања и припрема извештај
дужно је да попуни све потребне рубрике у одговарајућем електронском обрасцу, исти
одштампа и потпише.
Ако се извештајем из става 1. овог члана утврди да државни службеник није испунио већину
очекивања, да је потребно побољшање или да је превазишао очекивања, у извештај се, у
посебну рубрику „Коментари непосредног руководиоцаˮ обавезно уносе примери стварног
радног понашања и докази коју указују на исход вредновања.
Лице које припрема извештај обавезно попуњава трећи део извештаја „Развој компетенцијаˮ
ако из исхода вредновања радне успешности произилази да је државном службенику
потребно побољшање, као и у другим случајевима у којима лице које попуњава извештај
сматра да постоје области знања, вештина и понашања у којима је државном службенику
потребан развој.
Прибављање сагласности лица које доноси решење
Члан 29.
Ако лице које припрема извештај није лице које доноси решење, потребно је да прибави
сагласност на исход вредновања од лица које доноси решење, тако што попуњен и потписан
извештај доставља јединици за кадрове, које претходно анализира дистрибуцију исхода
вредновања радне успешности по организационим јединицама у органу и извештај доставља
лицу које доноси решење.
Лицу које доноси решење јединица за кадрове доставља извештај о пропустима који су
начињени у дистрибуцији исхода вредновања радне успешности у организационој јединици –
ако такве пропусте уочи.
Ако лице које доноси решење нема примедбе на исход из предлога вредновања државног
службеника који попуњава извештај, потписује извештај и доставља га непосредном
руководиоцу државног службеника ради обављања завршног разговора.
Ако предлог вредновања, по мишљењу лица које доноси решење, не произилази из примера
стварног радног понашања и доказа наведених у извештају, односно из његовог непосредног
увида у рад државног службеника, извештај враћа на преиспитивање непосредном
руководицу, а разлози за преиспитивање се наводе у рубрици „Мишљењеˮ извештаја.
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Непосредни руководилац попуњава нови извештај уважавајући разлоге за преиспитивање,
потписује га и доставља лицу које доноси решење.
Ако предлог вредновања, по мишљењу лица које доноси решење, поново не произилази из
примера стварног радног понашања и доказа наведених у извештају, односно из његовог
непосредног увида у рад државног службеника, лице које доноси решење самостално
попуњава нови извештај, потписује га и доставља непосредном руководиоцу државног
службеника на потпис и ради обављања завршног разговора.
5. Завршни разговор о вредновању радне успешности
Учесници и временски рокови
Члан 30.
Завршни разговор о вредновању радне успешности (у даљем тексту: завршни разговор)
између непосредног руководиоца и државног службеника обавезно се обавља након
попуњавања извештаја у складу са чл. 28. и 29. ове уредбе.
Завршни разговор са државним службеником обавља се у следећим временским роковима:
1) са државним службеником на положају и руководиоцем подручне јединице органа који
непосредно одговара руководиоцу органа најкасније до 20. јануара текуће године за
претходну годину;
2) са руководиоцем осталих ужих унутрашњих јединица којима су утврђени годишњи циљеви
најкасније до 1. фебруара текуће године за претходну годину;
3) са осталим државним службеницима најкасније до 20. фебруара текуће године за претходну
годину.
Садржај завршног разговора
Члан 31.
Током завршног разговора, непосредни руководилац и државни службеник:
1) анализирају радну успешност државног службеника у периоду вредновања, и то нарочито
понашање, степен остварења утврђених годишњих циљева организационе јединице, важност
врсте послова које државни службеник обавља за остварење одређених годишњих циљева,
као и услове рада, квалитет сарадње и руководилачке подршке у организационој јединици;
2) идентификују испољене проблеме у раду и утврђују мере за њихово отклањање;
3) утврђују разлоге зашто радна успешност државног службеника није на задовољавајућем
нивоу, ако је из вредновања радне успешности произилази да је државном службенику
потребно побољшање и разматрају могућности за унапређење радне успешности;
4) анализирају личне захтеве и организационе могућности за даљи развој каријере државног
службеника;
5) усаглашавају дугорочне циљеве развоја државног службеника и договорају мере и
активности усмерене на обуку и развој државног службеника у кратком и средњем року
прецизирањем временских рокова за реализацију активности и термин следећег сусрета.
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На основу завршног разговора, непосредни руководилац попуњава трећи део одговарајућег
електронског обрасца из члана 27. став 2. „Развој компетенцијаˮ.
Државни службеник може у току завршног разговора да изнесе своје коментаре на извештај
који се уносе у одговарајућу рубрику извештаја: „Коментари државног службеникаˮ.
Ако из извештаја произилази да државни службеник није испунио већину очекивања, односно
да је потребно побољшање, непосредни руководилац га информише о последицама таквог
исхода вредновања који утичу на његов радноправни статус.
Након обављеног завршног разговора, извештај се штампа и потписују га оба учесника у
разговору и тако потписан извештај доставља се јединици за кадрове ради улагања у лични
досије државног службеника.
6. Доношење решења
Припрема решења
Члан 32.
На основу потписаних извештаја, јединица за кадрове припрема решење и доставља га лицу
које доноси решење.
За државног службеника чија је радна успешност превремено вреднована због дуже
одсутности са рада због којег није био присутан на раду до истека периода вредновања,
решење се припрема и доноси на основу извештаја о превременом вредновању радне
успешности.
Рокови за доношење решења
Члан 33.
Решење за државног службеника на положају и руководиоце подручних јединица органа који
су за свој рад непосредно одговорни руководиоцу органа доноси се најкасније до краја
јануара текуће године за претходну годину.
Решење за руководиоца осталих ужих унутрашњих јединица којој су утврђени годишњи
циљеви доноси се најкасније до 10. фебруара текуће године за претходну годину.
Решење за остале државне службенике доноси се најкасније до краја фебруара текуће године
за претходну годину.
IV. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ У ДРЖАВНОМ
ОРГАНУ
Обавеза похађања програма обука којима се унапређује квалитет вредновања радне
успешности
Члан 34.
Државни службеници на руководећим радним местима имају право и дужност да похађају
програме обуке којима се се унапређује способност за успешно остваривање вредновања
радне успешности државних службеника.
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Државни службеник који је први пут распоређен, односно премештен на радно место
руководиоца уже унутрашње јединице дужан је да похађа програм обуке из става 1. овог
члана у року од три месеца од дана почетка обављања послова руководећег радног места.
Улога јединице за кадрове
Члан 35.
Јединица за кадрове у државном органу стара се о обезбеђењу и контроли квалитета
вредновања радне успешности у државном органу тако што:
1) контролише благовременост и потпуност извештаја о вредновању радне успешности;
2) контролише уједначеност спровођења поступка вредновања у организационим јединицама
у државном органу;
3) анализира исходе вредновања радне успешности и врши проверу њихове дистрибуције и
идентификује потенцијалне грешке у вредновању радне успешности;
4) даје савете лицима која учествују у поступку вредновања о свим питањима везаним за
вредновање радне успешности државног службеника;
5) анализира сваки период вредновања и припрема годишњи извештај о вредновању у
државном органу у којем предлаже потребне мере за унапређење вредновања у државном
органу који доставља руководиоцу органа;
6) обавештава лица која учествују у поступку вредновања о програмима обуке којима се
унапређује њихова способност за успешно остваривање вредновања радне успешности и води
евиденцију о похађању обука;
7) предлаже мере којима се уједначава начин вредновања појединачних мерила за
вредновање радне успешности у свим организационим јединицама у органа;
8) анализира пропусте који су настали у поступку и исходу вредновања радне успешности,
нарочито имајући у виду жалбе државних службеника на вредновање радне успешности и даје
предлог одговарајућих мера којима се стварају услови за смањење њиховог броја;
9) учествује у планирању развоја компетенција државних службеника.
Јединица за кадрове у органима државне управе припрема годишњи извештај са подацима из
става 1. овог члана и доставља га Служби за управљање кадровима (у даљем тексту: Служба).
Јединица за кадрове у државном органу стара се о континуираном унапређењу знања и
вештина државних службеника у јединици за кадрове ради обезбеђивања контроле квалитета
вредновања радне успешности у државном органу.
Улога Службе
Члан 36.
Служба припрема обједињени извештај о вредновању радне успешности у органима државне
управе са подацима из члана 35. ове уредбе и доставља га Влади и министарству надлежном
за послове државне управе ради информисања.
Служба пружа стручну помоћ јединицама за кадрове у органима државне управе у примени
одредаба ове уредбе.
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V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Вредновање радне успешност према одредбама ове уредбе, почиње за период вредновања
од 1. јануара до 31. децембра 2019. године.
Годишњи циљеви организационих јединица, односно самосталних извршилаца за период
вредновања из става 1. овог члана утврдиће се до 15. марта 2019. године.
Члан 38.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о оцењивању државних
службеника („Службени гласник РСˮ, бр. 11/06 и 109/09).
Члан 39.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 110-12896/2018-2
У Београду, 10. јануара 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
Прилози
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама Уредбе о вредновању радне успешности
државних службеника ("Службени гласник РС", број 69/2019) извршене су измене у
електронским обрасцима бр. 1, 2 и 3 (види члан 1. Уредбе - 69/2019-4).
Електронски образац бр. 1 - Извештај о вредновању радне успешности државног службеника
на положају
Електронски образац бр. 2 - Извештај о вредновању радне успешности руководиоца уже
унутрашње јединице
Електронски образац бр. 3 - Извештај о вредновању радне успешности државног службеника самосталног извршиоца
Електронски образац бр. 4 - Извештај о вредновању радне успешности државног службеника
на извршилачком радном месту
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Електронски образац бр. 1

ИЗВЕШТАЈ
О ВРЕДНОВАЊУ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ
ДРЖAВНОГ СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ
1. ДЕО:

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

(попуњава јединица за управљање кадровима у државном органу)

1. Име и презиме државног службеника : __________________________________
2. Назив положаја: _________________________________________________________________
3. Група у коју је разврстан положај:

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

а) Прва група
б) Друга група
в) Трећа група
г) Четврта група
д) Пета група
Државни орган: __________________________________________________________________
Врста унутрашње јединице:
а) Основна унутрашња јединица
б) Посебна унутрашња јединица
Назив унутрашње јединице: _______________________________________________________
Година заснивања радног односа у државним органима РС: __________
Врста вредновања радне успешности:
1) редовно вредновање радне успешности
2) превремено вредновање радне успешности
3) ванредно вредновање радне успешности
Период вредновања:
ОД: ______________________ (дан/месец/година)
ДО: ______________________ (дан/месец/година)
Име и презиме руководиоца органа : _______________________

ИСХОД ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ:
(попуњава јединица за управљањe кадровима у државном органу у случају промене лица које вреднује у току
периода вредновања)

КОМЕНТАРИ РУКОВОДИОЦА :
1) У случају ванредног вредновања: унети мере које су спроведене по налогу руководиоца органа у склопу
планираног унапређења резултата државног службеника
2) Ако је исход вредновања радне успешности државног службеника „није испунио већину очекивања ”, „потребно
је побољшање ” и „превазилази очекивања ” потребно је написати образложење.

КОМЕНТАРИ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА :
( попуњава државни службеник у току завршног разговора о вредновању радне успешности)

1. Потпис државног службеника: _________________________

Датум: ________________

2. Потпис руководиоца органа:

Датум: ________________

2. ДЕО:

_________________________

МЕРИЛА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ
(попуњава руководилац органа )

А) Понашајне компетенције
Понашајне компетенције не вреднују се
приликом ванредног вредновања радне успешности.

БОДОВНА СКАЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Објашњење бодова:
1 Веома ретко испољава пожељна понашања на радном месту
2 Понекад испољава пожељна понашања на радном месту
3 Често, у највећем делу радног времена, испољава пожељна понашања на радном месту
4 Увек, без изузетка, испољава пожељна понашања на нивоу који значајно превазилази
очекивања на радном месту
Учесталост
испољавања
пожељних
понашања
(бодови)

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПОКАЗАТЕЉИ ПОНАШАЊА
1. Управљање информацијама
1.1. Користи у раду добре праксе у управљању информацијама.
1.2. Активно размењује (тражи и даје) све потребне информације.
Анализира и повезује информације из различитих извора и правилно дефинише
1.3. ситуацију.
Обезбеђује несметану размену информација прикупљених из различитих извора.
1.4.
1.5. Активан је и доследан у ажурирању и организовању информација и података.
Благовремено пружа све потребне информације и савете надређенима,
1.6. сарадницима и странкама.
Иновира, предлаже и унапређује рад организационе јединице на основу
1.7. информација и података којима располаже.
1.8. ЗБИР БОДОВА (7 - 28)

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

2. Управљање задацима и остваривање резултата
2.1. Остварује циљеве организационе јединице.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Одлуке доноси благовремено, водећи рачуна о роковима и ургентности поступања.
Планира време, средства и запослене за обављање послова у својој
организационој јединици на економичан начин.
Даје јасна упутства и распоређује задатке на функционалан начин.
Организује запослене на начин да се посао обави квалитетно, у року и подстиче
запослене на остваривање резултата.
Предвиђа проблеме и предлаже решења.
Посвећен је испуњавању очекивања интерних и екстерних корисника услуга.
Оријентисан ка високим постигнућима.
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2.9. ЗБИР БОДОВА (8 - 32)

3. Оријентација ка учењу и променама
3.1. Своје понашање прилагођава различитим ситуацијама.
3.2. Подстиче стварање интерфункционалних тимова ради размене знања и учења.
3.3. Успешно ради под стресом и не преноси га на сараднике.
3.4. Познаје своје јаке и слабе стране и исказује спремност за лични развој.
3.5. Својим понашањем подстиче запослене да унапређују свој рад.
3.6. Има визију развоја области рада, интерног и екстерног окружења.
Благовремено уочава потребу за променама, реагује на промене у окружењу
3.7. иницирајући и спроводећи их.
3.8. Подстиче запослене да уче, прихватају и иницирају промене.
3.9. Препознаје отпоре променама и налази начин за њихово превазилажење.
3.10. ЗБИР БОДОВА (9 - 36)

4. Изградња и одржавање професионалних односа
Приступачан је, љубазан и отворен у комуникацији с другима и поштује
4.1. различитости.
Јасно и смирено саопштава и „лаке“ и „тешке“ садржаје пред различитим
4.2. саговорницима.
4.3. Благовремено даје конструктивне повратне информације.
4.4. Дипломатичан је, тактичан и улаже напор да ублажи напете ситуације.
4.5. Ефикасно управља конфликтима.
Креира и подстиче рад тимова на бази узајамног поверења, подршке и отвореног
4.6. дијалога.
4.7. Асертиван је и успешно преговара.
4.8.

Гради мрежу професионалних односа са колегама и заинтересованим странама.

Комуницира на јасан и конструктиван начин и усмерен је ка решењу и остваривању
4.9. циљева.
4.10. ЗБИР БОДОВА (9 - 36)

5. Савесност, посвећеност и лични интегритет
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Посвећен је остваривању јавног интереса и очувању законитости и правне
сигурности.
Уме да одреди приоритете у складу са постављеним циљевима.
Истрајан је и фокусиран и у случају значајних препрека.
Предузимљив је и одлучан у својим залагањима.
Одговорно планира и користи јавне ресурсе.
Објективан је и правичан у поступању са другима.

5.7. Поштује радну дисциплину и својим понашањем даје пример сарадницима.

5.8. Ужива поверење сарадника.
5.9. Има лични ауторитет и ауторитет знања.
Преузима одговорност за лоше резултате унутрашње јединице којом руководи – не
5.10. пребацује је на друге.
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5.11. ЗБИР БОДОВА (10 - 40)

6. Управљање људским ресурсима
Планира потребне компетенције у својој унутрашњој јединици у складу са
6.1. потребама посла и планираним буџетом.
6.2. Разуме важност привлачења и задржавања стручног кадра.
Користи потенцијале запослених у циљу њиховог развоја и остварења циљева
6.3. органа.
Пружа ваљане и поуздане доказе приликом вредновања радне успешности
6.4. запослених.
Тражи и даје конструктивну повратну информацију запосленима о ономе шта раде
добро, указује на недостатке у раду и идентификује компетенције које је потребно
6.5. унапредити.
Мотивише запослене на веће залагање и ствара подстицајну радну атмосферу за
6.6. задржавање запослених у органу.
Примењује различите методе и инструменте развоја запослених (коучинг,
6.7. менторство итд.) и учествује у управљању њиховом каријером.
6.8. Подстиче професионализам у раду запослених.
6.9. Примењује политику једнаких могућности.
6.10. ЗБИР БОДОВА (9 - 36)
7.

Стратешко управљање

Разуме и прати промене у области којом руководи у домаћем и међународном
7.1. окружењу.
7.2. Прати, уводи и примењује добру упоредну праксу.
Стратешки размишља, процењује потенцијалне ризике и креативно решава
7.3. проблеме.
Благовремено и одговорно спроводи стратешке циљеве у циљу остваривања
7.4. резултата.
7.5. Креира стратешку визију и стратешке циљеве.
7.6. Креира организациони одговор на промене у окружењу.
Води рачуна о усклађености стратешких циљева са стратешким циљевима у другим
7.7. областима рада.
7.8. ЗБИР БОДОВА (7-28)

ИСХОД ВРЕДНОВАЊА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
1
2
3
4
5
6
7

Понашајне компетенције (ПК)
Управљање информацијама
Управљање задацима и остваривање резултата
Оријентација ка учењу и променама
Изградња и одржавање професионалних односа
Савесност, посвећеност и лични интегритет
Управљање људским ресурсима
Стратешко управљање
Збир бодова
ИСХОД ВРЕДНОВАЊА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Б) Резултати рада

Укупни БОДОВИ

БОДОВНА СКАЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА
Објашњење:
1
2 неприхватљив степен остварења годишњих циљева (остварено 1-59 бодова)
3 недовољан степен остварења годишњих циљева (остварено 60-80 бодова)
4 очекиван (стандардан) степен остварења годишњих циљева (остварено 81-100 бодова)
премашен план организационе јединице (остварено више од 100 бодова)

УТВРЂЕНИ ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ
КОЈОМ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК РУКОВОДИ

Степен
Планирана остварења
Разлози
важност
циља у
за
циља (у
бодовима
бодовима)
**
одступање

1.
2.
3.
4.
5.

ЗБИР
ИСХОД ВРЕДНОВАЊА РЕЗУЛТАТА РАДА ОРГАНИЗАЦ. ЈЕДИНИЦЕ (1 - 4)

100

1. и 2. колону попуњава јединица за управљање кадровима у државном органу на основу акта о годишњим
циљевима.
** у случају када су превазиђена очекивања остварење у бодовима по појединачном циљу може бити маx 5% веће од
планиране важности циља (у бодовима).

В) Исход вредновања радне успешности државног службеника

Мерила вредновања радне успешности
државног службеника

Пондер
(а)

Понашајне компетенције

0,2

Резултати рада

0,8

Пондерисан
Исход
исход
вредновањ вредновања
а мерила
мерила
радне
радне
успешности успешности
(б)
(а X б)

Збир - Исход вредновања радне успешности државног службеника
ОПИС исхода вредновања радне успешности државног службеника

3) ДЕО: РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА
Идентификујте области знања, вештина и понашања у којима је државном службенику
потребан развој:

ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
А)
1
2
3

(навести степен ургентности)

Oрганизација и рад државних органа Републике Србије
Дигитална писменост
Пословна комуникација
ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У ОДРЕЂЕНОЈ ОБЛАСТИ РАДА

Б) (наведите области знања и вештина и степен ургентности)
1
2
3

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ОДРЕЂЕНО РАДНО МЕСТО
В) (наведите области знања и вештина степен ургентности)
1
2
3

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Г) (навести области потребног развоја и степен ургентности)
1
2
3
*Ургентно: у периоду до 3 месеца од дана вредновања
**У средњем року: 4 -12 месеци од дана вредновања

Ургентно*

У средњем
року**

Електронски образац бр. 2

ИЗВЕШТАЈ
О ВРЕДНОВАЊУ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ РУКОВОДИОЦА
УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ
1. ДЕО:

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

(попуњава јединица за управљање кадровима у државном органу)

1. Име и презиме државног службеника: ______________________________________________
2. Радно место: ____________________________________________________________________
3. Звање: ________________________
4. Врста радног односа:

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

а) на одређено време
б) на неодређено време
Државни орган: __________________________________________________________________
Врста унутрашње јединице којом државни службеник руководи:
а) Одељење
б) Одсек
в) Група
г) Подручна јединица органа
д) друго: _______________________________
Назив уже унутрашње јединице: ___________________________________________________
Назив основне или посебне унутрашње јединице (ако постоји): ____________________________________
Датум последњег напредовања: _____________________
Година заснивања радног односа у државним органима РС: _______________
Врста вредновања радне успешности:
1) редовно вредновање радне успешности
2) превремено вредновање радне успешности
3) ванредно вредновање радне успешности
Период вредновања:
ОД: ______________________ (дан/месец/година)
ДО: ______________________ (дан/месец/година)
Име и презиме непосредног руководиоца: ____________________________________
Непосредни руководилац је:
а) руководилац органа
б) државни службеник на положају
в) руководилац уже унутрашње јединице

ИСХОД/ПРЕДЛОГ ИСХОДА ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ:
(попуњава јединица за управљање кадровима у државном органу у случају промене лица које вреднује радну
успешност у току периода вредновања)

КОМЕНТАРИ НЕПОСРЕДНОГ РУКОВОДИОЦА
1) У случају ванредног вредновања: унети обуке које је државни службеник похађао по налогу непосредног
руководиоца у склопу плана унапређења рада
2) Ако државни службеник „превазилази очекивања ”, „потребно је побољшање ” или „није испунио већину
очекивања ”, навести примере стварног радног понашања и доказе који оправдавају дату оцену.

КОМЕНТАРИ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА:
(попуњава државни службеник у току завршног разговора о вредновању радне успешности)

1. Потпис држ. службеника: _________________________
2. Потпис непосредног руководиоца: _________________

Датум: ________________
Датум: ________________

МИШЉЕЊЕ државног службеника на положају/руководиоца подручне јединице
органа/руководиоца органа:
(ова рубрика се попуњава само ако непосредни руководилац није лице које доноси решење о радној успешности
државног службеника)

а) без примедби
б) вратити извештај о радној успешности непосредном руководиоцу
на преиспитивање
У случају под б), навести разлоге за преиспитивање начина и исхода вредновања радне успешности:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Потпис државног службеника на положају
/руководиоца подручне јединице органа/руководиоца органа:
Датум: _________________
3. ____________________________

2. ДЕО:

МЕРИЛА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ

(попуњава непосредни руководилац/лице које доноси решење о вредновању радне успешности након преиспитивања
које не произилази из коментара непосредног руководиоца)

А) Понашајне компетенције
БОДОВНА СКАЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Објашњење бодова:
1 Веома ретко испољава пожељна понашања на радном месту
2 Понекад испољава пожељна понашања на радном месту
3 Често, у највећем делу радног времена, испољава пожељна понашања на радном месту
4 Увек, без изузетка, испољава пожељна понашања на нивоу који значајно превазилази
очекивања на радном месту

Учесталост
испољавања
пожељних
понашања
(бодови)

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПОКАЗАТЕЉИ ПОНАШАЊА
1. Управљање информацијама
1.1. Користи у раду добре праксе у управљању информацијама.
1.2. Активно размењује (тражи и даје) све потребне информације.
Анализира и повезује информације из различитих извора и правилно дефинише
1.3. ситуацију.
Обезбеђује несметану размену информација прикупљених из различитих извора.
1.4.
Активан је и доследан у ажурирању и организовању информација и података.
1.5.
Благовремено пружа све потребне информације и савете надређенима,
1.6. сарадницима и странкама.
Иновира, предлаже и унапређује рад организационе јединице на основу
1.7. информација и података којима располаже.
1.8. ЗБИР БОДОВА (7 - 28)
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3.1. Своје понашање прилагођава различитим ситуацијама.

1

2

3

4

Подстиче стварање интерфункционалних тимова ради размене знања и учења.
3.2.
3.3. Успешно ради под стресом и не преноси га на сараднике.
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3
3

4
4

3.4. Познаје своје јаке и слабе стране и исказује спремност за лични развој.
3.5. Својим понашањем подстиче запослене да унапређују свој рад.
3.6. Има визију развоја области рада, интерног и екстерног окружења.
Благовремено уочава потребу за променама, реагује на промене у окружењу
3.7. иницирајући и спроводећи их.
3.8. Подстиче запослене да уче, прихватају и иницирају промене.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

3.9. Препознаје отпоре променама и налази начин за њихово превазилажење.

1

2

3

4

2. Управљање задацима и остваривање резултата
2.1. Остварује циљеве организационе јединице.
Одлуке доноси благовремено, водећи рачуна о роковима и ургентности
2.2. поступања.
Планира време, средства и запослене за обављање послова у својој
2.3. организационој јединици на економичан начин.
2.4. Даје јасна упутства и распоређује задатке на функционалан начин.
Организује запослене на начин да се посао обави квалитетно, у року и подстиче
2.5. запослене на остваривање резултата.
2.6. Предвиђа проблеме и предлаже решења.
Посвећен је испуњавању очекивања интерних и екстерних корисника услуга.
2.7.
2.8. Оријентисан ка високим постигнућима.
2.9. ЗБИР БОДОВА (8 - 32)

3. Оријентација ка учењу и променама

3.10. ЗБИР БОДОВА (9 - 36)

4. Изградња и одржавање професионалних односа

Приступачан је, љубазан и отворен у комуникацији с другима и поштује
4.1. различитости.
Јасно и смирено саопштава и „лаке“ и „тешке“ садржаје пред различитим
4.2. саговорницима.
4.3. Благовремено даје конструктивне повратне информације.
4.4. Дипломатичан је, тактичан и улаже напор да ублажи напете ситуације.
4.5. Ефикасно управља конфликтима.
Креира и подстиче рад тимова на бази узајамног поверења, подршке и отвореног
4.6. дијалога.
4.7. Асертиван је и успешно преговара.
4.8.

Гради мрежу професионалних односа са колегама и заинтересованим странама.

Комуницира на јасан и конструктиван начин и усмерен је ка решењу и
4.9. остваривању циљева.
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3

4
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4.10. ЗБИР БОДОВА (9 - 36)

5. Савесност, посвећеност и лични интегритет
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Посвећен је остваривању јавног интереса и очувању законитости и правне
сигурности.
Уме да одреди приоритете у складу са постављеним циљевима.
Истрајан је и фокусиран и у случају значајних препрека.
Предузимљив је и одлучан у својим залагањима.
Одговорно планира и користи јавне ресурсе.
Објективан је и правичан у поступању са другима.

Поштује радну дисциплину и својим понашањем даје пример сарадницима.
5.7.
5.8. Ужива поверење сарадника.
5.9. Има лични ауторитет и ауторитет знања.
Преузима одговорност за лоше резултате унутрашње јединице којом руководи –
5.10. не пребацује је на друге.
5.11. ЗБИР БОДОВА (10 - 40)

6. Управљање људским ресурсима
Планира потребне компетенције у својој унутрашњој јединици у складу са
6.1. потребама посла и планираним буџетом.
6.2. Разуме важност привлачења и задржавања стручног кадра.
Користи потенцијале запослених у циљу њиховог развоја и остварења циљева
6.3. органа.
Пружа ваљане и поуздане доказе приликом вредновања радне успешности
6.4. запослених.
Тражи и даје конструктивну повратну информацију запосленима о ономе шта
раде добро, указује на недостатке у раду и идентификује компетенције које је
6.5. потребно унапредити.
Мотивише запослене на веће залагање и ствара подстицајну радну атмосферу за
6.6. задржавање запослених у органу.
Примењује различите методе и инструменте развоја запослених (коучинг,
6.7. менторство итд.) и учествује у управљању њиховом каријером.
6.8. Подстиче професионализам у раду запослених.
6.9. Примењује политику једнаких могућности.
6.10. ЗБИР БОДОВА (9 - 36)

ИСХОД ВРЕДНОВАЊА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Понашајне компетенције (ПК)
1 Управљање информацијама

Укупни БОДОВИ

2
3
4
5
6

Управљање задацима и остваривање резултата
Оријентација ка учењу и променама
Изградња и одржавање професионалних односа
Савесност, посвећеност и лични интегритет
Управљање људским ресурсима
Збир бодова
ИСХОД/ПРЕДЛОГ ИСХОДА ВРЕДНОВАЊА ПОНАШАЈНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА

Б) Резултати рада
Резултати рада не вреднују се приликом превременог и ванредног вредновања радне
успешности и након истека радног односа на одређено време.

Б1) За руководиоца подручне јединице органа и руководиоца уже унутрашње
јединице који за свој рад непосредно одговарају руководиоцу органа

БОДОВНА СКАЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА
Објашњење:
1
2
3
4

неприхватљив степен остварења годишњих циљева (остварено 1-59 бодова)
недовољан степен остварења годишњих циљева (остварено 60-80 бодова)
очекиван (стандардан) степен остварења годишњих циљева (остварено 81-100 бодова)
премашен план организационе јединице (остварено више од 100 бодова)

УТВРЂЕНИ ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ КОЈОМ
РУКОВОДИ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК

Планирана
Степен
важност остварења
циља
циља у
(у
бодовима
бодовима)
**

Разлози за
одступања

1.
2.
3.
4.
5.

ЗБИР

100

ИСХОД ВРЕДНОВАЊА РЕЗУЛТАТА РАДА *
*попуњава јединица за управљање кадровима у државном органу на основу акта о годишњим циљевима.
** у случају када су превазиђена очекивања остварење у бодовима по појединачном циљу може бити маx 5% веће од
планиране важности циља (у бодовима).

Б2) За руководиоца уже унутрашње јединице којој су утврђени годишњи циљеви и
руководиоца подручне јединице органа који за свој рад одговара државном службенику
на положају
БОДОВНА СКАЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА
Објашњење:
1 неприхватљив степен остварења годишњих циљева (остварено 1-59 бодова)
2 недовољан степен остварења годишњих циљева (остварено 60-80 бодова)
3 очекиван (стандардан) степен остварења годишњих циљева (остварено 81-100 бодова)
4 премашен план организационе јединице (остварено више од 100 бодова)

УТВРЂЕНИ ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ КОЈОМ
РУКОВОДИ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК

Планирана
Степен
важност остварења
циља
циља у
(у
бодовима
бодовима)
**

Разлози за
одступања

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЗБИР
ИСХОД ВРЕДНОВАЊА РЕЗУЛТАТА РАДА *

100

*попуњава јединица за управљање кадровима у државном органу на основу акта о годишњим циљевима.
** у случају када су превазиђена очекивања остварење у бодовима по појединачном циљу може бити маx 5% веће од
планиране важности циља (у бодовима).

Б3) За руководиоца уже унутрашње јединице којој нису утврђени годишњи
циљеви
Вредновање резултата рада
Исход вредновања резултата рада организационе јединице чији
годишњи циљеви обавезују државног службеника

Исход вредновања*

1

2

3

4

*Попуњава јединица за управљање кадровима у државном органу - преузима исход вредновања резултата из
извештаја о вредновању радне успешности руководиоца оне организационе јединице чији годишњи циљеви обавезују
државног службеника

В) Исход вредновања радне успешности државног службеника
В1) За руководиоца подручне јединице органа који за свој рад непосредно одговарају
руководиоцу органа и и руководиоца уже унутрашње јединице који за свој рад
непосредно одговарају руководиоцу органа

Мерила вредновања радне успешности
државног службеника

Пондер
(а)

Понашајне компетенције

0,2

Резултати рада

0,8

Исход
Пондерисан
вредновања
исход
мерила
вредновања
радне
мерила радне
успешности успешности (а X
(б)
б)

Збир - ИСХОД ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА

ОПИС исхода вредновања радне успешности државног службеника

В2) За руководиоца осталих ужих унутрашњих јединица којој су утврђени годишњи
циљеви и руководиоца подручне јединице органа који за свој рад одговара
државном службенику на положају

Мерила вредновања радне успешности
државног службеника

Пондер
(а)

Понашајне компетенције

0,3

Резултати рада

0,7

Исход
Пондерисан
вредновања
исход
мерила
вредновања
радне
мерила радне
успешности успешности (а X
(б)
б)

Збир - ИСХОД ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА

ОПИС исхода вредновања радне успешности државног службеника

В3) За руководиоца уже унутрашње јединице којој нису утврђени годишњи циљеви

Мерила вредновања радне успешности
државног службеника

Пондер
(а)

Понашајне компетенције

0,5

Резултати рада

0,5

Исход
Пондерисан
вредновања
исход
мерила
вредновања
радне
мерила радне
успешности успешности (а X
(б)
б)

Збир - ПРЕДЛОГ ИСХОДА ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА

ОПИС предлога исхода вредновања радне успешности државног
службеника

3) ДЕО: РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА
(попуњава непосредни руководилац)
Ово поље се обавезно попуњава уколико је исход/предлог исхода вредновања радне успешности државног
службеника: "потребно је побољшање". У супротном, извештај о вредновању радне успешности ће се сматрати
непотпуним. У случају осталих исхода вредновања, попуњавање овог одељка је пожељно у циљу развоја државног
службеника

Идентификујте области знања, вештина и понашања у којима је државном службенику
потребан развој:
ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
А)

(навести степен ургентности)

1 Oрганизација и рад државних органа Републике Србије
2 Дигитална писменост
3 Пословна комуникација

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У ОДРЕЂЕНОЈ ОБЛАСТИ РАДА
Б)

(наведите области знања и вештина и степен ургентности)

1
2
3

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ОДРЕЂЕНО РАДНО МЕСТО
В)

(наведите области знања и вештина степен ургентности)

1
2
3

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Г)

(навести области потребног развоја и степен ургентности)

1
2
3
*Ургентно: у периоду до 3 месеца од дана вредновања
**У средњем року: 4 -12 месеци од дана вредновања

Ургентно*

У средњем
року**

Електронски образац бр. 3

ИЗВЕШТАЈ
О ВРЕДНОВАЊУ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ
ДРЖAВНОГ СЛУЖБЕНИКА - САМОСТАЛНОГ ИЗВРШИОЦА
1. ДЕО: ЛИЧНИ ПОДАЦИ
(попуњава јединица за управљање кадровима у државном органу)

1. Име и презиме државног службеника: _____________________________________________
2. Радно место: __________________________________________________________________
3. Звање: __________________________
4. Врста радног односа:

5.
6.
7.
8.

9.

10.

а) на одређено време
б) на неодређено време
Државни орган: _______________________________________________________________
Датум последњег напредовања: _____________________
Година заснивања радног односа у државним органима РС: _______________
Врста вредновања радне успешности:
1) редовно вредновање радне успешности
2) превремено вредновање радне успешности
3) ванредно вредновање радне успешности
Период вредновања:
ОД: ______________________ (дан/месец/година)
ДО: ______________________ (дан/месец/година)
Име и презиме непосредног руководиоца: ________________________________________

ИСХОД ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ:
(попуњава јединица за кадрове у случају промене лица које вреднује радну успешност у току периода вредновања)

КОМЕНТАРИ НЕПОСРЕДНОГ РУКОВОДИОЦА:
1) У случају ванредног вредновања: унети обуке које је државни службеник похађао по налогу непосредног
руководиоца у склопу плана унапређења рада
2) Ако државни службеник „превазилази очекивања ” , „потребно побољшање ” или „није испунио већину
очекивања ”, навести примере стварног радног понашања и доказе који оправдавају дату оцену.

КОМЕНТАРИ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА:
(попуњава државни службеник у току завршног разговора о вредновању радне успешности)

1. Потпис државног службеника: ___________________________

Датум: ________

2. Потпис руководиоца органа: ____________________________

Датум: ________

2. ДЕО:

МЕРИЛА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ
(попуњава непосредни руководилац)

А) Понашајне компетенције
БОДОВНА СКАЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Објашњење бодова:
1 Веома ретко испољава пожељна понашања на радном месту
2 Понекад испољава пожељна понашања на радном месту
3 Често, у највећем делу радног времена, испољава пожељна понашања на радном месту
4 Увек, без изузетка, испољава пожељна понашања на нивоу који значајно превазилази
очекивања на радном месту
Учесталост
испољавања
пожељних
понашања
(бодови)

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПОКАЗАТЕЉИ ПОНАШАЊА
1.

Управљање информацијама

1.1. Прикупља, анализира и користи релевантне информације из различитих извора.

1

2

3

4

1.2. Правилно разуме, објективно сагледава и благовремено приказује информације.
1.3. Успешно организује информације, базе података и друге документе.
1.4. Апстрахује, налази правила и увиђа логичке односе међу подацима.
1.5. Разуме важност и брине о безбедности пословних информација.
Информације преноси јасно, концизно, потпуно и на начин примерен
1.6. саговорнику.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1.7. ЗБИР БОДОВА (6 - 24)
2. Управљање задацима и остваривање резултата
2.1. Организује сопствени рад и преузима одговорност за резултате свог рада.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Извршава задатке у предвиђеним роковима уз економично трошење средстава.
Решава проблеме ефикасно и сврсисходно, користeћи различите методе.
Непристрасно поступа према странкама.
Подстиче и себе и друге на остваривање резултата.
Одлуке су му базиране на анализи, искуству и расуђивању.

2.7. ЗБИР БОДОВА (6 - 24)
3. Оријентација ка учењу и променама
3.1. Стално унапређује своја знања и вештине.
3.2. Брзо се прилагођава променама, предвиђа проблеме и усклађује решења.
3.3. Примењује нове приступе и алате без отпора.
Не губи радну ефикасност у ситуацијама појачаног притиска и стресних
3.4. околности.
3.5. Разуме потребу примене различитих приступа/начина рада.
3.6. Уочава области у којима има потребу за додатним учењем.
3.7. Својим понашањем даје пример другима.
3.8. Размењује знања са другима.
3.9. Иницира унапређење рада кад год уочи потребу за тим.
3.10. Испробава више различитих приступа проблемима.
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2
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3
3
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4
4
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3
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3
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3.11. ЗБИР БОДОВА (10 - 40)
4. Изградња и одржавање професионалних односа
4.1. Отворен је, љубазан и стрпљив према другима.
4.2. Добар је слушалац, обраћа пажњу, разуме и учи из оног што други говоре.
4.3. Јасан је, елоквентан и прецизан у саопштавању информација.
4.4. Поштује и уважава друге.
4.5. Укључује друге у дискусију, прихвата и надограђује идеје других.
4.6. Ефикасно ради у тиму и сарађује са другима.
4.7. Гради квалитетне односе и постиче сарадњу у тиму.
Доприноси групним процесима, предлаже другачији приступ ако нешто не иде
4.8. добро.
4.9. Комуницира на јасан и конструктиван начин и усмерен је ка решењу.
4.10. ЗБИР БОДОВА (9 - 36)
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Савесност, посвећеност и лични интегритет

Посвећен је и лојалан организацији.
Брз, ефикасан и методичан у раду.
Поштује рокове.
Поуздан је у раду и особа je од поверења.
Испољава позитиван приступ раду, нарочито за оно што види као изазов.
Рационално користи ресурсе.
Непријатне чињенице може презентовати на примерен и користан начин.
Отворен је за критику, признаје грешке, преузима одговорност, ужива поверење
5.8. руководилаца и колега.
Искрен, поштен у односима у радном окружењу и чува своје достојанство и
5.9. достојанство других.
5.10. ЗБИР БОДОВА (9 - 36)

ИСХОД ВРЕДНОВАЊА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
1
2
3
4
5

Понашајне компетенције (ПК)
Управљање информацијама
Управљање задацима и остваривање резултата
Оријентација ка учењу и променама
Изградња и одржавање професионалних односа
Савесност, посвећеност и лични интегритет
Збир бодова
ИСХОД ВРЕДНОВАЊА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА*

Укупни бодови

Б) Резултати рада
Резултати рада не вреднују се приликом превременог и ванредног вредновања радне успешности.

БОДОВНА СКАЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА
Објашњење:
1 неприхватљив степен остварења годишњих циљева (остварено 1-59 бодова)
2 недовољан степен остварења годишњих циљева (остварено 60-80 бодова)
3 очекиван (стандардан) степен остварења годишњих циљева (остварено 81-100 бодова)
4 премашен план организационе јединице (остварено више од 100 бодова)

УТВРЂЕНИ ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ САМОСТАЛНОГ ИЗВРШИОЦА

Планирана
Степен
важност остварења
циља
циља у
(у
бодовима
бодовима)
**

Разлози за
одступања

1.
2.
3.
4.
5.

ЗБИР

100

ИСХОД ВРЕДНОВАЊА РЕЗУЛТАТА РАДА

В) Исход вредновања радне успешности државног службеника

Мерила вредновања радне успешности
државног службеника

Пондер
(а)

Понашајне компетенције

0,2

Резултати рада

0,8

Збир - ПРЕДЛОГ ИСХОДА ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА
ОПИС предлога исхода вредновања радне успешности држ. службеника

3. ДЕО: РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА

Исход
Пондерисан
вредновања
исход
мерила
вредновања
радне
мерила радне
успешности успешности (а X
(б)
б)

(попуњава непосредни руководилац)
Ово поље се обавезно попуњава уколико је предлог исхода вредновања радне успешности државног службеника:
"потребно је побољшање". У супротном, извештај о вредновању радне успешности ће се сматрати
непотпуним.
У случају осталих исхода вредновања радне успешности, попуњавање овог одељка је пожељно у циљу развоја
државног службеника

Идентификујте области знања, вештина и понашања у којима је државном службенику
потребан развој:
ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
(навести степен ургентности)

А)

1 Oрганизација и рад државних органа Републике Србије
2 Дигитална писменост
3 Пословна комуникација

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У ОДРЕЂЕНОЈ ОБЛАСТИ РАДА
Б)

(наведите области знања и вештина и степен ургентности)

1
2
3

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ОДРЕЂЕНО РАДНО МЕСТО
В)

(наведите области знања и вештина степен ургентности)

1
2

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Г)

(навести области потребног развоја и степен ургентности)

1
2
3
*Ургентно: у периоду до 3 месеца од дана вредновања
**У средњем року: 4 -12 месеци од дана вредновања

Ургентно*

У средњем
року**

Електронски образац бр. 4

ИЗВЕШТАЈ
О ВРЕДНОВАЊУ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ ДРЖAВНОГ СЛУЖБЕНИКА
НА ИЗВРШИЛАЧКОМ РАДНОМ МЕСТУ
1. ДЕО: ЛИЧНИ ПОДАЦИ
(попуњава јединица за управљање кадровима у државном органу)

1. Име и презиме државног службеника: ____________________________________________
2. Радно место: __________________________________________________________________
3. Звање: ____________________________
4. Врста радног односа:

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

а) на одређено време
б) на неодређено реме
Државни орган: _______________________________________________________________
Назив основне или посебне унутрашње јединице: _________________________________
Назив уже унутрашње јединице: ________________________________________________
Датум последњег напредовања: _____________________
Година заснивања радног односа у државним органима РС: _______________
Врста вредновања радне успешности:
1) редовно вредновање радне успешности
2) превремено вредновање радне успешности
3) ванредно вредновање радне успешности
Период вредновања:
ОД: ______________________ (дан/месец/година)
ДО: ______________________ (дан/месец/година)
Име и презиме непосредног руководиоца: ________________________________________

ПРЕДЛОГ ИСХОДА ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ:
(попуњава јединица за кадрове у случају промене лица које вреднује радну успешност у току периода вредновања)

КОМЕНТАРИ НЕПОСРЕДНОГ РУКОВОДИОЦА:
1) У случају ванредног вредновања: унети обуке које је државни службеник похађао по налогу непосредног
руководиоца у склопу плана унапређења рада
2) Ако државни службеник „превазилази очекивања ”, „потребно побољшање ” или „није испунио већину
очекивања ”, навести примере стварног радног понашања и доказе који оправдавају дату оцену.

КОМЕНТАРИ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА:
(попуњава државни службеник у току завршног разговора о вредновању радне успешности)

1. Потпис држ. службеника: _____________________________

Датум: _______________

2. Потпис непосредног руководиоца: _____________________

Датум: _______________

МИШЉЕЊЕ државног службеника на положају/руководиоца подручне
јединице органа/руководиоца органа:
(ова рубрика се попуњава само ако непосредни руководилац није лице које доноси решење о
радној успешности државног службеника))

а) без примедби
б) вратити извештај непосредном руководиоцу на преиспитивање
У случају под б), навести разлоге за преиспитивање процеса и исхода вредновања радне
успешности:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Потпис државног службеника на положају / руководиоца подручне јединице органа /
3. руководиоца органа: ____________________________ Датум: _____________

2. ДЕО:

МЕРИЛА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ

(попуњава непосредни руководилац/лице које доноси решење о вредновању радне успешности након преиспитивања
које не произилази из коментара непосредног руководиоца))

А) Понашајне компетенције
БОДОВНА СКАЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Објашњење бодова:
1 Веома ретко испољава пожељна понашања на радном месту
2 Понекад испољава пожељна понашања на радном месту
3 Често, у највећем делу радног времена, испољава пожељна понашања на радном месту
4 Увек, без изузетка, испољава пожељна понашања на нивоу који значајно превазилази

очекивања на радном месту

Учесталост
испољавања
пожељних
понашања
(бодови)

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПОКАЗАТЕЉИ ПОНАШАЊА
1.

Управљање информацијама

1.1. Прикупља, анализира и користи релевантне информације из различитих извора.

1

2

3

4

1.2. Правилно разуме, објективно сагледава и благовремено приказује информације.
1.3. Успешно организује информације, базе података и друге документе.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
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3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1
1
1

2
2
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3
3
3

4
4
4

1
1
1
1
1
1
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2
2
2
2
2
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3
3
3
3
3
3
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4
4
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1
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1
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2
2
2
2
2
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3
3
3
3
3
3
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4
4
4
4
4
4
4

2
2

3
3

4
4

1.4. Апстрахује, налази правила и увиђа логичке односе међу подацима.
1.5. Разуме важност и брине о безбедности пословних информација.
Информације преноси јасно, концизно, потпуно и на начин примерен
1.6. саговорнику.
1.7. ЗБИР БОДОВА (6 - 24)
2. Управљање задацима и остваривање резултата
2.1. Организује сопствени рад и преузима одговорност за резултате свог рада.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Извршава задатке у предвиђеним роковима уз економично трошење средстава.
Решава проблеме ефикасно и сврсисходно, користeћи различите методе.
Непристрасно поступа према странкама.
Подстиче и себе и друге на остваривање резултата.
Одлуке су му базиране на анализи, искуству и расуђивању.

2.7. ЗБИР БОДОВА (6 - 24)
3. Оријентација ка учењу и променама
3.1. Стално унапређује своја знања и вештине.
3.2. Брзо се прилагођава променама, предвиђа проблеме и усклађује решења.
3.3. Примењује нове приступе и алате без отпора.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Не губи радну ефикасност у ситуацијама појачаног притиска и стресних околности.
Разуме потребу примене различитих приступа/начина рада.
Уочава области у којима има потребу за додатним учењем.
Својим понашањем даје пример другима.
Размењује знања са другима.
Иницира унапређење рада кад год уочи потребу за тим.
Испробава више различитих приступа проблемима.

3.11. ЗБИР БОДОВА (10 - 40)
4. Изградња и одржавање професионалних односа
4.1. Отворен је, љубазан и стрпљив према другима.
4.2. Добар је слушалац, обраћа пажњу, разуме и учи из оног што други говоре.
4.3. Јасан је, елоквентан и прецизан у саопштавању информација.
4.4. Поштује и уважава друге.
4.5. Укључује друге у дискусију, прихвата и надограђује идеје других.

4.6. Ефикасно ради у тиму и сарађује са другима.
4.7. Гради квалитетне односе и постиче сарадњу у тиму.
Доприноси групним процесима, предлаже другачији приступ ако нешто не иде
4.8. добро.
1
4.9. Комуницира на јасан и конструктиван начин и усмерен је ка решењу.
1
4.10. ЗБИР БОДОВА (9 - 36)

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Савесност, посвећеност и лични интегритет

Посвећен је и лојалан организацији.
Брз, ефикасан и методичан у раду.
Поштује рокове.
Поуздан је у раду и особа je од поверења.
Испољава позитиван приступ раду, нарочито за оно што види као изазов.
Рационално користи ресурсе.
Непријатне чињенице може презентовати на примерен и користан начин.
Отворен је за критику, признаје грешке, преузима одговорност, ужива поверење
5.8. руководилаца и колега.
Искрен, поштен у односима у радном окружењу и чува своје достојанство и
5.9. достојанство других.

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

5.10. ЗБИР БОДОВА (9 - 36)

ИСХОД ВРЕДНОВАЊА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
1
2
3
4
5

Понашајне компетенције (ПК)
Управљање информацијама
Управљање задацима и остваривање резултата
Оријентација ка учењу и променама
Изградња и одржавање професионалних односа
Савесност, посвећеност и лични интегритет
Збир бодова
ИСХОД ВРЕДНОВАЊА ПОНАШАЈНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Укупни бодови

Б) Резултати рада
Резултати рада не бодују се приликом превременог и ванредног вредновања радне успешности.

Исход вредновања резултата рада државног службеника
Исход вредновања резултата рада организационе јединице чији годишњи
циљеви обавезују државног службеника

1

2

3

4

Попуњава јединица за управљање кадровима у државном органу - преузима исход вредновања резултата из
извештаја о вредновању радне успешности руководиоца оне организационе јединице чији годишњи циљеви
обавезују државног службеника

В) Исход вредновања радне успешности државног службеника

Мерила вредновања радне успешности
државног службеника

Пондер
(а)

Понашајне компетенције

0,8

Резултати рада

0,2

Пондерисан
Исход
исход
вредновања вредновања
мерила
мерила
радне
радне
успешности успешности
(б)
(а X б)

Збир - ПРЕДЛОГА ИСХОДА ВРЕДНОВАЊА РАДНЕ УСПЕШНОСТИ ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА
ОПИС предлога исхода вредновања радне успешности држ. службеника

3. ДЕО: РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА
(попуњава непосредни руководилац)
Ово поље се обавезно попуњава уколико је предлог исхода вредновања радне успешности државног службеника:
"потребно је побољшање". У супротном, извештај о вредновању радне успешности ће се сматрати
непотпуним.
У случају осталих исхода вредновања радне успешности, попуњавање овог одељка је пожељно у циљу развоја
државног службеника

Идентификујте области знања, вештина и понашања у којима је државном службенику
потребан развој:
ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
А)

(навести степен ургентности)

1 Oрганизација и рад државних органа Републике Србије
2 Дигитална писменост
3 Пословна комуникација

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У ОДРЕЂЕНОЈ ОБЛАСТИ РАДА
Б)

(наведите области знања и вештина и степен ургентности)

1
2
3

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ОДРЕЂЕНО РАДНО МЕСТО
В)

(наведите области знања и вештина степен ургентности)

1
2

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Г)

(навести области потребног развоја и степен ургентности)

1
2
3
*Ургентно: у периоду до 3 месеца од дана вредновања
**У средњем року: 4 -12 месеци од дана вредновања

Ургентно*

У средњем
року**

