
АПСПВ
УПРАВЉАЊЕ ПРЕМА РЕЗУЛТАТИМА

(Top down result based management)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ВЛАДЕ 
(АПСПВ) 

ПРОГРАМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

приоритети које Влада  планира да оствари 
током свог мандата

приоритети из Програма Владе разрађени кроз 
приоритетне циљеве, мерљиве резултате и 
међурезултате и рокове за испуњење

ЦИЉ АПСПВ
унапређење спровођења Програма Владе на принципима 

управљања према резултатима.

Циљ Владе РС и РСЈП: Унапређење досадашњег система стратешког планирања, јачање планирања
„одозго на доле“,успостављање и развијање система управљања на основу чињеница и резултата.

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

ПРОГРАМ ВЛАДЕ

МИНИСТАРСТВА И ДРУГИ
ОРГАНИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

СПРОВОЂЕЊЕ

Г6

АПСПВ
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АПСПВ
ОРГАНИЗАЦИОНИ МЕХАНИЗАМ

Г6

ИГ

ГРУПА 6 (Г6): лидерски ниво 
за стратешко постављање

приоритетних циљева 

Састав Г6: председник Владе,
министар финансија, лидери 

Министарских група и директор РСЈП

Састав ИГ:
државни секретари 

и помоћници министара

поставља и одобрава 
приоритетне циљеве 

Владе
надгледа рад 
Министарских група 

расправља о темама 
Министарских и 

Имплементационих група

решава проблеме током постизања 
резултата

предлажу резултате, 
међурезултате и циљане вредности

редовно извештавају  о 
постигнутим резултатима

идентификују препреке 
за разматрање на 

Министарским групама

за сваки приоритетни циљ  именује се 
одговорна особа, по принципу 
јединствене тачке одговорности.

ИМПЛЕМЕНТАЦИОНЕ ГРУПЕ (ИГ): 
оперативни ниво за директно

управљање спровођењем 
приоритетних резултата

Јединствена тачка одговорности - за сваки приоритетни циљ се именује једна  особа која је одговорна за 
координацију активности и извештавње о остварењу конкретног приоритетног циља. 

Остали чланови Имплементационе групе учествују и пружају подршку.

МГ

МИНИСТАРСКЕ ГРУПЕ (МГ):
лидерски ниво за стратешко управљање 

приоритетним резултатима

Састав МГ:
надлежни министри у чијем 

делокругу су приоритетни циљеви 

са Групом 6 договарају 
садржај циљева прате напредак 

отклањају идентификоване 
препреке 

издвајају питања за 
решавање на нивоу Владе



АПСПВ
СИСТЕМ ИЗВЕШТАВАЊА

СЕМАФОР ОЦЕНЕ

потврда доброг 
правца и напретка

сигнал за 
позорност

сигнал за 
интервенцију

Извештаји
су:

Извештавање 
служи за:

важан управљачки инструмент за Г6, МГ, ИГ и Владу 

инструмент информисања председника Владе

увид у ефекте резултата на привреду и грађане  

праћење остваривања резултата на основу података и анализа

указује на ризике и проблеме у остваривању резултата

ефикасно управљање ризицима и проблемима 

Семафор оцене не оцењују рад МГ, већ целокупан процес реализације АПСПВ



АПСПВ 
се мења или допуњује:

АПСПВ
РЕВИЗИЈА

АПСПВ
ПРОЦЕДУРА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ
Доноси одлуку о измени 
и/или допуни постојећег 

АПСПВ, након формирања 
нове Владе

МИНИСТАРСКЕ 
И ИМПЛЕМЕНТАЦИОНЕ 

ГРУПЕ

Припремају образложене 
предлоге за измену и/или допуну 

АПСПВ (минимум за ревизију 
АПСПВ је да се предожи измена 

и/или допуна више од 10% 
приоритетних циљева 

АПСПВ, највише 
једном годишње)

РЕПУБЛИЧКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Обрађује предлоге за измену 
и/или допуну АПСПВ и 
спроводи процедуру за 
усвајање ревидираног 

АПСПВ

ВЛАДА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усваја ревидиран
АПСПВ

ПРЕДЛАГАЧ

Г6

највише једном годишње у случају формирања 
нове Владе

 ако нови Председник Владе 
донесе одлуку о ревизији

ако је потребно изменити или 
допунити више од 10% 
приоритетних циљева

МГ

Могући додатни 
разлози за ревизију:потреба за спровођењем 

додатног циља
приоритетни циљ је 
превремено остварен

утврђено да резулати и 
међурезултати не доприносе 

остварењу приоритетног циља

промењене околности за 
спровођење циља и остварење 
резултата није могуће



УЛОГА РСЈП
У УСПОСТАВЉАЊУ УПРАВЉАЊА ПРЕМА РЕЗУЛТАТИМА

процес припреме АПСПВ, праћења
 спровођења и извештавања о 

постигнутим резултатима
процес ревизије
АПСПВ

о остварењу приоритетних 
циљева 

Министарске групе и 
председника Владе

РСЈП

РСЈП

РСЈП

у приоритизацији мера у прикупљању и обради података 
за извештавање

у избору 
мерљивих показатеља за праћење 

реализације резултата

у јачању планских 
и аналитичких капацитета 
институција кроз обуке

хоризонталну координацију на нивоу Владе

континуирану комуникацију и транспарентност информација

управљање подацима - прикупљање, обрада и коришћење

аналитичке процесе за управљање према резултатима

капацитете институција и државних службеника

РСЈП
развија:

координира
изве штава

пружа подрш
ку


