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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 
АПСПВ Акциони план за спровођење Програма Владе 

ГенСек Генерални секретаријат Владе 

ГИЗ Немачка организација за међународну сарадњу 

ДЈП Документ јавне политике 

ЕУ Европска унија 

ЗПС Закон о планском систему 

IPA Инструмент за претприступну помоћ ЕУ 

ИТЕ Канцеларија за информациону технологију и електронску управу 

ЈИС Јединствени информациони систем за планирање и координацију јавних политика 

ЈЛС Јединица локалне самоуправе 

МДУЛС Министарство државне управе и локалне самоуправе 

МЕИ Министарство за европске интеграције 

МЉМПДД Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

МП Министарство привреде 

МФ Министарство финансија 

НАЈУ Национална академија за јавну управу 

НИЗ Научно-истраживачка заједница 

ОЦД Невладина организација 

ОДУ Органи државне управе 

ОЦД Организација цивилног друштва 

РСЗ Републички секретаријат за законодавство 

РЈУ  Реформа јавне управе 

РСЈП Републички секретаријат за јавне политике 

СУК Служба за управљање кадровима 

ТОТ Тренинг тренера (обука предавача) 

УЈПД Унутрашња јединица за планска документа и подршку управљању 

ЦВ Циљна вредност показатеља 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА И РЕГУЛАТОРНОМ РЕФОРМОМ 

 

Назив: Акциони план за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом 

Институција одговорна за праћење 
и контролу реализације: 

Републички секретаријат за јавне политике 

Документ јавне политике за који је 
акциони план утврђен: 

Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом 

Општи циљ: УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА 

Показатељ (и) на нивоу општег 
циља (показатељ ефекта) 

Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Индикатор квалитета прописа 
(Regulatory quality) – ранг Светске 
банке 

перцентилни ранг (0–100) 

Светска банка, 
https://info.worl
dbank.org/gover
nance/wgi/Home
/Documents  

60.1 2019 61 62 63 64 65 

Индикатор усклађености и квалитета 
планирања политика 

Скала 1-5 
Годишњи 
извештај о раду 
РСЈП 

- 2021 - 3 4 4 5 

Посебан циљ 1: РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И СМАЊЕЊА НЕПОТРЕБНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Удео усвојених закона који садрже потпуну анализу ефеката 
у укупном броју усвојених закона за које је било потребно 
спровести анализу ефеката у току једне календарске године 

%   30.40% 2020 35% 40% 45% 50%  52% 

Удео донетих уредби које садрже потпуну анализу ефеката у 
укупном броју донетих уредби за које је било потребно 
спровести анализу ефеката у току једне календарске године 

%   58.30% 2020 58% 59% 60% 62% 64%  

Meрa 1.1:  Успостављање система за праћење промене  броја важећих  прописа на годишњем нивоу по областима и праћење доношења подзаконских аката у складу са 
прописаним роковима за њихово доношење 

Институција одговорна за реализацију: ГенСек Тип мере: Институционално управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents
https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Documents
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Удео подзаконских аката који су донети у роковима 
предвиђеним новим усвојеним законима у току 
календарске године у укупном броју подзаконских аката 
који би требало да буду донети у току те календарске 
године   

% 
Годишњи 
извештај о раду 
Владе 

… 2020 /  /  56% 59% 62% 

Успостављен механизам за редовно годишње извештавање 
о доношењу подзаконских аката у прописаним роковима 
кроз ПИРВ/извештај о Годишњем раду Владе 

Да/не 
Годишњи 
извештај о раду 
Владе 

не 2020 не не не да / 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Израђен трогодишњи извештаја о 
променама у регулаторном оквиру 
по областима и врстама прописа 

1. квартал 2025 – 2. 
квартал 2025 

РСЈП - 
 Буџет РС - 

текући 
трошкови 

запослених 

0610-0005      

2. Успостављање механизма за 
редовно годишње утврђивање броја 
и извештавање о подзаконским 
актима који нису донети у 
предвиђеним роковима кроз 
ПИРВ/извештај о Годишњем раду 
Владе; 

4. квартал 2022 – 4. 
квартал 2023. 

ГенСек 
РСЈП, РСЗ,  

Изабрани ОДУ* 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 

2102-0008      

3.  „Анализа промена у регулаторном 
оквиру и израда препорука у циљу 
постизања веће предвидивости 
окружења за пословање привредних 
субјеката и живот грађана“; 

2. квартал 2025 – 3. 
квартал 2025 

РСЈП ГенСек и РСЗ 
Донаторска 

средства 
  0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 

4. Јачање капацитета ГенСек Владе 
за успостављање механизма за 
редовно годишње утврђивање броја 
и извештавање о подзаконским 
актима који нису донети у 
предвиђеним роковима кроз 
ПИРВ/Извештај о годишњем раду 
Владе-број 

4. квартал 2022 – 4. 
квартал 2025. 

ГенСек  

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 

2102-0008 0,00 0,00 3.599,00 3.599,00 3.599,00 

Meрa 1.2: Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (ex-post анализа) 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 
докумената јавних политика  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 
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Донете измене и допуне прописа за управљање јавним 
политикама и регулаторном реформом које предвиђа мера 
1.2. 

Да/не 
„Службени 
гласник РС” 

не 2020. не не да / / 

Удео измењених и допуњених прописа за које је 
спроведена екс-пост анализа у току календарске године а за 
које је требало спровести екс-пост анализу у току те 
календарске године 

% 
Годишњи 
извештај о раду 
РСЈП 

/ 2020     / 59% 62% 

Удео усвојених прописа који у оквиру извештаја о 
спроведеној анализи ефеката имају правилан приказ 
резултата прописа који се мења у укупном броју усвојених 
прописа за које је потребно приказати резултате прописа 
који се мења   

% 

Годишњи 
извештај о раду 
РСЈП 
 

/ 2020 / 50 55 60 65 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Унапређен садржаја ex-post  
анализе за прописе и допуна питања 
на која ОДУ одговарају приликом 
израде ex-ante и ex-post анализе 
изменом Уредбе о методологији 
управљања јавним политикама; 

4. квартал 2021 - 4. 
квартал 2022  

РСЈП - 

ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе 

         621,00  
 

   2.484,00  
 

0,00 0,00 0,00 

2. . Успостављен  критеријум и 
механизам за утврђивање 
приоритетних прописа за које треба 
спровести екс пост анализу на 
годишњем нивоу, без обзира да ли 
је планирана њихова измена у тој 
години, кроз измену Уредбе; 

4. квартал 2021 - 4. 
квартал 2022 

РСЈП - 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 

0610-0005      

3. Унапређен Приручник за анализу 
ефеката јавних политика и прописа у 
делу спровођења екс пост анализе 
прописа, у складу са изменама 
Уредбе; 

1. квартал 2023. - 3. 
квартал 2023 

РСЈП - 

 ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе 

 

  0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

4. Утврђивање годишње листе 
приоритетних прописа за које треба 
спровести ex-post  анализу на 
годишњем нивоу; 

4. квартал 2023 - 4. 
квартал 2025 

РСЈП 
Изабрани ОДУ* 
 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених  

0610-0005       

5. Развој програма обуке за 
спровођење екс пост анализа (ТОТ за 
РСЈП  и  ОДУ/УЈПД); 

4.. квартал 2022. - 
1. квартал 2023. 

РСЈП НАЈУ 

 ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе 

 

  0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

6. Спроведен  ТОТ; 
2. квартал 2023. - 
3.. квартал 2023 

НАЈУ  РСЈП 
Донаторска 

средства 
  0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 
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7. Спровођење најмање 2 обуке 
годишње о екс пост анализи за ОДУ 
чији су прописи на листи приоритета 
за спровођење екс пост анализе у тој 
години; 

4. квартал – 2023 - 
4. квартал 2025 

НАЈУ  
РСЈП,  

Изабрани 
ОДУ*  

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0615-0001      

8. Спровођење екс пост анализе 
прописа који су на листи приоритета 
за ту годину; 

1. квартал 2024 - 4. 
квартал 2025 

Изабрани ОДУ* 
/ УЈПД  

Изабрани ОДУ* 
- 

Донаторска 
средства 

  0,00 0,00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 

9. Јачање капацитета РСЈП у циљу 
подршку ОДУ за спровођење екс 
пост анализа и обезбеђење 
квалитета екс пост анализа; 

1. квартал 2022 -4. 
квартал 2025 

РСЈП - 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 

 0610-0005  0,00 1.212,36 2.183,02 2.183,02 2.961,84 

10. Успостављена мреже експерата 
за ex-ante и екс пост анализу из ОДУ 
(укључујући и запослене у 
Аналитичким јединицама); 

1. квартал 2023. - 2. 
квартал 2023. 

РСЈП Изабрани ОДУ* 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 

 0610-0005       

11. Организовање годишњег 
догађаја о Анализи ефеката; 

1. квартал 2023 - 4. 
квартал 2025   

РСЈП Изабрани ОДУ* 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 0610-0005        

12. Унапређена интернет стране 
РСЈП-а у погледу представљања 
алата за спровођење Анализе 
ефеката јавних политика и прописа и 
примера добре праксе. 

1. квартал 2022. - 4. 
квартал 2022 

РСЈП - 

 ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе 

 

  600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meрa 1.3: Унапређење пословног окружења и смањење административних трошкова за привреду и грађане кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, 
мерење административног трошка и контролна листа ефеката прописа на конкуренцију) 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 
докумената јавних политика  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Удео усвојених прописа у току календарске године код којих 
су на правилан начин процењени административни 
трошкови/уштеде и ефекти на ММСП и конкуренцију у 
односу на укупан број усвојених прописа за које је било 
потребно проценити административне трошкове и ефекте 
на ММСП и конкуренцију 

% 
Годишњи 
извештај о раду 
РСЈП 

/ 2020 */ +5 п.п. + 10 п.п. + 15 п.п.  + 20 п.п. 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 
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1. Редефинисана обавеза примене 
ММСП теста и представљања 
резултата у оквиру Анализе ефеката 
прописа за све прописе који утичу на 
пословно окружење, кроз измену 
Уредбе; 

4. квартал 2021. –          
4. квартал 2022 

РСЈП МП 
ГИЗ - Подршка 
реформи јавне 

управе 
  60,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

2. Редефинисана обавеза обрачуна 
административног трошка и 
представљања резултата у оквиру 
Анализе ефеката прописа за све 
прописе који имају утицај на 
административно оптерећење 
крајњих корисника, кроз измену 
Уредбе; 

4. квартал 2021 – 4. 
квартал 2022 

РСЈП - 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0005      

3. Редефинисана обавеза процене 
ефеката на конкуренцију и 
представљања резултата у оквиру 
Анализе ефеката прописа за све 
прописе који утичу на конкуренцију, 
кроз измену Уредбе; 

4. квартал 2021 –          
4. квартал 2022 

РСЈП 
Комисија за 

заштиту 
конкуренције 

ИПА 2019 – ЕУ 
за боље 

пословно 
окружење 

  60,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

4. Унапређен Приручника за анализу 
ефеката јавних политика и прописа у 
погледу примене тестова, у складу са 
изменама Уредбе; 

1. квартал 2023. - 3. 
квартал 2023 

РСЈП - 

ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе 

  0,00 0,00 1.323,00 0.00 0.00 

5. Спровођење најмање по 2 обуке 
по сваком алату за сваку годину 

1. квартал 2023 - 4. 
квартал 2025 

НАЈУ РСЈП 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0615-0001      

6. Пружање подршке органима у  
спровођењу тестова 

1. квартал  2023 - 4. 
квартал 2025 

РСЈП Изабрани ОДУ* 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0005        

Meрa 1.4: Унапређење квалитета прописа кроз увођење родне перспективе 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: Регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 
докумената јавних политика  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Број усвојених прописа чији су ефекти процењени 
употребом алата анализе ефеката какав је тест родне 
равноправности у току календарске године 

Број 
Годишњи 
извештај о раду 
РСЈП 

0 2020 3 4 5 5 6 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 
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1. Редефинисана обавеза примене 
теста родне равноправности и 
представљања резултата у оквиру 
Анализе ефеката прописа за све 
прописе који утичу на родну 
равноправност, кроз измену Уредбе; 

4. квартал 2021 –         
4. квартал 2022 

РСЈП МЉМПДД 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 

0610-0005      

2. Усклађен тест родне 
равноправности и упутства за његову 
примену са новим законом који 
уређује родну равноправност; 

4. квартал 2021. – 
2. квартал 2022. 

РСЈП МЉМПДД 
ГИЗ - Подршка 
реформи јавне 

управе 

 220,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.Спроведена обука за примену 
теста РР за 20 државних службеника 
у конкретној приоритетној области 
за родну равноправност 

1. квартал 2022-4. 
квартал 2022. 

РСЈП Изабрани ОДУ* UN Women  0.00 673,44 0,00 0,00 0,00 

4. Развијен програм за обуку за 
коришћење теста родне 
равноправности 

1. квартал 2022. - 2. 
квартал 2022 

РСЈП НАЈУ 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 

0610-0005      

5. Спровођење најмање 2 обуке за 
примену теста родне 
равноправности сваке године 

1. квартал 2023 - 4. 
квартал 2025 

НАЈУ РСЈП 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 

0615-0001 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 

6. Пружање подршке органима у  
спровођењу тестова 

1. квартал  2023 - 4. 
квартал 2025 

РСЈП Изабрани ОДУ* UN Women  0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 

Meрa 1.5: Унапређење коришћења анализе ефеката у процесу усаглашавања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 
докумената јавних политика  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Удео усвојених прописа у току календарске године који се 
усаглашавају са правним тековинама ЕУ за које је израђена 
потпуна анализа ефеката која садржи и приказ анализе 
упоредне праксе у укупном броју усвојених прописа који се 
усаглашавају са правним тековинама ЕУ у току календарске 
године 

% 
Годишњи 
извештај о раду 
РСЈП 

- 2020 */  + 5 п.п. + 10 п.п.  + 15 п.п. + 20 п.п. 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 
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1. Прописана посебна питања на која 
ОДУ треба да одговоре када 
спроводе анализу ефеката за 
прописе које усаглашавају са 
правним тековинама ЕУ, кроз измену 
Уредбе; 

4. квартал 2021 – 4. 
квартал 2022 

РСЈП МЕИ 
Донаторска 

средства 
(понедељак) 

  60,00 240,00 0,00 0,00 0,00 

2. Унапређен Приручник за анализу 
ефеката укључивањем смерница на 
који начин спровести анализу 
ефеката и консултације за прописе 
који се усаглашавају са правним 
тековинама ЕУ; 

1. квартал 2023. -3. 
квартал 2023 

РСЈП - 
Донаторска 

средства 
  0.00 0.00 150,00 0,00 0,00 

3. Развијен програм за обуку ОДУ за 
спровођење анализе ефеката и 
консултација за прописе које 
усаглашавају са правним тековинама 
ЕУ; 

4. квартал 2023. - 3. 
квартал 2023 

РСЈП НАЈУ 

 
Донаторска  

средства 
 

  0.00 0,00 600,00 0,00 0,00 

4. Спровођење минимум по 2 обуке 
сваке године на тему спровођења 
анализе ефеката и консултација за 
прописе који се усаглашавају са 
правним тековинама ЕУ. 

4. квартал 2023 - 4. 
квартал 2025 

НАЈУ РСЈП 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 

0615-0001      

Посебан циљ 2. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА КВАЛИТЕТНО КРЕИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Удео усвојених ДЈП у току једне календарске године који 
садрже потпуну анализу ефеката у односу на укупан број 
усвојених ДЈП за које је потребно израдити анализу ефеката  

% РСЈП 50% 2020 60% 70% 80% 90%   100% 

Meрa 2.1: Организационо успостављање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању (УЈПД) 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП,  МФИН Тип мере: Институционално-управљачко-организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Удео ОДУ који су ускладили правилнике о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у укупном броју 
министарстава, органа у саставу и посебних организација 
који су дужни да одреде унутрашњу јединицу за планска 
документа и подршку управљању 

% МДУЛС 0 2020 4% 20% 60% 80% 100% 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 
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1. Израда Нацрта смерница за 
успостављање УЈПД на основу 
Уредбе о начелима за унутрашње 
уређење и систематизацију радних 
места у министарствима, посебним 
организацијама и службама Владе 
ради стандардизације описа 
делокруга, назива радних места, као 
и описа послова радних места и 
потребних компетенција запослених 
у УЈПД; 

4. квартал 2021. - 1. 
квартал 2022. 

РСЈП, МФ СУК, МДУЛС 

ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе 

 61,50 600,00 0,00 0,00 0,00 

2. Пилотирање Нацрта смерница за 
увођење УЈПД на два изабрана ОДУ; 

2. квартал 2022. - 3. 
квартал 2022. 

Изабрани ОДУ* 
РСЈП, МДУЛС, 

СУК, МФ 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

      

3. Израда финалног предлога 
Смерница за успостављање УЈПД 
ради стандардизације описа 
делокруга, назива радних места, као 
и описа послова радних места и 
потребних компетенција запослених 
у УЈПД; 
 

4. квартал 2022. ГенСек 
СУК,  МДУЛС, 

РСЈП, МФ 

 ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе 

  61,50 600,00 0,00 0,00 0,00 

4. Израда мапе пута за 
успостављање УЈПД у ОДУ. 

1. квартал 2023. РСЈП ГенСек, МФ 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

Meрa 2.2: Унапређење вештина руководилаца и државних службеника  за припрему, праћење спровођења и извештавање о спровођењу планских документа и ефективнији 
систем финансијског управљања и контроле 

Институција одговорна за реализацију: НАЈУ Тип мере: информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Израђен програм обука за руководиоце и државне 
службенике за управљање подацима 

Да/не НАЈУ не 2020 не да    

Број руководилаца и државних службеника који су успешно 
завршили обуке за управљање подацима предвиђене 
годишњим програмом обука 

Број (годишње) НАЈУ 0 2020 0 25 50 50 50 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 
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1. Анализа потребних компетенција 
запослених у УЈПД са препорукама; 

4. квартал 2021. СУК 
МДУЛС, РСЈП, 

МФ 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0606-0001      

2. Усклађивање Уредбе о 
одређивању компетенција за рад 
државних службеника у складу са 
препорукама из претходне 
активности 

4. квартал 2021. СУК МДУЛС 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0606-0001      

3. Анализа доступних обука у 
годишњим програмима обуке које се 
односе на управљање подацима 
(прикупљање, чување, аналитичку 
обраду и размену); 

4. квартал 2021. НАЈУ РСЈП 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0615-0001      

4. Израда програма обука за 
руководиоце и државне службенике  
за управљање подацима 
(прикупљање, чување, аналитичку 
обраду и размену) (спроводиће се 
комплементарно са активностима 
предвиђеним Акционим планом за 
период од 2021. до 2025. године за 
спровођење СРЈУ у РС за период од 
2021. до 2030. године); 

1. квартал 2022. НАЈУ РСЈП, МФИН 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

 

0615-0001      

5.  Пилотирање креираног програма 
обука за руководиоце и државне 
службенике за управљање подацима 
(прикупљање, чување, аналитичку 
обраду и размену); 

2. квартал 2022. – 
4. квартал 2022. 

НАЈУ 
СУК- Центар за 

управљање 
каријером 

Донаторска 
средства 

  0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 

6. Спровођење минимум 2 обуке за 
руководиоце и државне службенике 
за управљање подацима 
(прикупљање, чување, аналитичку 
обраду и размену) сваке године, у 
складу са годишњим програмом 
обука (спроводиће се 
комплементарно са активностима 
предвиђеним Акционим планом за 
период од 2021. до 2025. године за 
спровођење СРЈУ у РС за период од 
2021. до 2030. године). 

1. квартал 2023. – 
4. квартал 2025. 

НАЈУ РСЈП 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0615-0001      

Meрa 2.3: Увођење системског приступа у управљању подацима и обезбеђивање информационе основе за рад УЈПД и ефективнији систем финансијског управљања и 
контроле 

Институција одговорна за реализацију: ИТЕ Тип мере: регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Израђени стандарди за управљање подацима (прикупљање, 
чување, аналитичку обраду и размену) из евиденција ОДУ 

Да/не ИТЕ не 2020 не да    
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Израђен програм обука за примену стандарда за 
управљање подацима 

Да/не НАЈУ не 2020 не не да   

Број државних службеника који су успешно завршили обуке 
за примену стандарда за управљање подацима 

Број (годишње) НАЈУ 0 2020 0 0 0 50 50 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Мапирање/попис података које 
изабрани ОДУ прикупља у свом 
раду, а који су неопходни за 
припрему, праћење спровођења, 
извештавање о спровођењу и 
вредновање планских докумената и 
прописа; 

4. квартал 2021 - 1. 
квартал 2022. 

Изабрани ОДУ* РСЈП, ИТЕ 
Донаторска 

средства   450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Израда стандарда за управљање 
подацима (прикупљање, чување, 
аналитичку обраду и размену) из 
евиденција у ОДУ; 

1. квартал 2022 - 3. 
квартал 2022. 

ИТЕ МДУЛС, РСЈП 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0614-0001      

3. Пилотирање стандарда за 
управљање подацима (прикупљање, 
чување, аналитичку обраду и 
размену) на изабраном ОДУ и 
израда апликације за унос података 
које изабрани ОДУ прикупља у свом 
раду; 

3. квартал 2022 - 1. 
квартал 2023. 

Изабрани ОДУ* ИТЕ 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

      

4. Унос података у апликацију од 
стране запослених у изабраном ОДУ; 

1. квартал 2023. Изабрани ОДУ* ИТЕ 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

      

5. Израда извештаја за изабрани ОДУ 
на основу унетих података користећи 
платформу „Паметна Србија“; 

1. квартал 2023. ИТЕ - 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0614-0001      

6. Фокус групе са запосленима у 
изабраном ОДУ; 

1. квартал 2023. РСЈП ИТЕ, , МДУЛС 
Донаторска 

средства  
 0,00 0,00 441,00 0,00 0,00 

7. Израда предлога програма обука 
за примену стандарда за управљање 
подацима; 

2. квартал 2023. НАЈУ 
МДУЛС, ИТЕ, 

РСЈП 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0615-0001      

8. Спровођење обука државних 
службеника за примену стандарда за 
управљање подацима. 

Од 1. квартала 
2024. 

НАЈУ ИТЕ 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0615-0001      

Meрa 2.4: Подршка сарадњи научно-истраживачке заједнице и ОДУ у процесу креирања јавних политика  
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Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Број истраживања спроведених за потребе креирања јавних 
политика 

Број 
(кумулатив) 

РСЈП 0 2020 0 1 2 3 4 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 
спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи партнери 
у спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Израда и активирање интернет 
платформе „Policy club“, као и њена 
промоција ради формирања мреже 
експерата и успостављања базе 
њихових радова и анализа од значаја 
за креирање јавних политика; 

4. квартал 2021 - 4. 
квартал 2022. 

РСЈП 

Универзитет у 
Београду, 

Универзитет у 
Новом Саду и 
Универзитет у 

Нишу 

Ерасмус + 
ППМА пројекат 

 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 

2. Анализа проблема у спровођењу 
јавних политика и дефинисање 
изазова и конкретних потреба ОДУ, 
имајући у виду приоритете из 
АПСПВ; 

Од 1. квартала 
2022. 

РСЈП Изабрани ОДУ* 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

3. Упућивање позива за предлагање 
реформских иницијатива којима се 
унапређује пословно окружење, а 
које ће бити подржане циљаним 
аналитичким активностима; 

Од 1. квартала 
2022. 

РСЈП МП 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

      

4. Избор реформских иницијатива 
којима се унапређује пословно 
окружење које ће бити подржане 
циљаним аналитичким 
активностима; 

Од 1. квартала 
2022. 

РСЈП МП 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

5. Спровођење аналитичких 
активности / истраживања за 
изабране реформске иницијативе; 

Од 2. квартала 
2022. 

Изабране 
НИЗ 

Изабрани 
консултанти 

 

ИПА 2019 – ЕУ 
за боље 

пословно 
окружење 

 0,00 103.250,00 103.250,00 103.250,00 103.250,00 

6. Организовање догађаја за ОДУ и 
научно-истраживачку заједницу ради 
представљања резултата 
спроведених истраживања; 

4. квартал 2022. РСЈП 
Изабрани ОДУ*, 

НИЗ 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

7. Умрежавање научно-истраживачке 
заједнице са ОДУ у циљу размене 
знања и искуства у креирању, 
спровођењу и праћењу спровођења 
јавних политика. 

Од 1. квартала 
2022. 

РСЈП 
Изабрани ОДУ*, 

НИЗ 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

Meрa 2.5: Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: информативно-едукативна 



15 

 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Број пилотираних иновативних решења у креирању јавних 
политика 

Број (кумулатив) РСЈП 0 2020 2 3 4 5 6 

Број тестираних иновативних идеја за унапређење 
постојећих јавних услуга 

Број (кумулатив) РСЈП 0 2020 0 1 2 3 4 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Осмишљена и пилотирана два 
иновативна решења у различитим 
областима јавних политика; 

4. квартал 2021 - 4. 
квартал 2022. 

РСЈП Изабрани ОДУ* 
ГИЗ - Подршка 
реформи јавне 

управе 
 2.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Истраживање и анализа 
постојећих јавних услуга и тестирање 
једне иновативне идеје/решења у 
циљу њеног унапређења; 

1. квартал 2022 - 4. 
квартал 2022. 

РСЈП Изабрани ОДУ* 
  ГИЗ - Подршка 
реформи јавне 

управе 
 0.00 1.323,00 0.00 0.00 0.00 

3. Промоција иновативних решења и 
нових приступа у креирању јавних 
политика на сајту РСЈП и преко 
друштвених мрежа, као и кроз 
организацију годишњих 
конференција и умрежавање са свим 
заинтересованим странама; 

4. квартал 2021 - 4. 
квартал 2025. 

РСЈП - 
  ГИЗ - Подршка 
реформи јавне 

управе 
 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

4. Спровођење обука запослених у 
РСЈП за примену нових метода у 
креирању јавних политика; 

4. квартал 2021 - 3. 
квартал 2022. 

РСЈП - 
  ГИЗ - Подршка 
реформи јавне 

управе 
 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

5. Припрема програма обука за 
креирање и примену иновативних 
решења у јавним политикама; 

4. квартал 2022. НАЈУ РСЈП 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0615-0001      

6. Спровођење обука државних 
службеника за креирање и примену 
иновативних решења у јавним 
политикама. 

1. квартал 2023 - 4. 
квартал 2025. 

НАЈУ РСЈП 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0615-0001      

Посебан циљ 3: ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 
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Укупан број планских области са ревидираним и 
оптимизованим планским оквиром (успостављена јасна 
хијерархијска структура ДПЈ унутар планских области) 

Број   1 2020 3 6 8 12 све 

Meрa 3.1: Ревидирање области планирања и заокруживање планског оквира 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

  Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Донете измене и допуне прописа за управљање јавним 
политикама и регулаторном реформом 

Да/не 
Службени 

гласник 
не 2020 не не да     

Донета Уредба о поступку припреме Плана развоја РС  Да/не 
Службени 

гласник 
не 2020 - да     

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Приоритизаиција препорука из ex 
post анализе примене прописа за 
управљање јавним политикама и 
регулаторном реформом; 

4. квартал 2021 -  4. 
квартал 2021. 

РСЈП   

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

Скрининг/анализа Закона о 
планском систему и посебних 
прописа којима се уређује израда 
секторских планских докумената на 
локалном нивоу, идентификација 
потреба за ревидирање рокова и за 
усклађивање процеса израде 
локалних планских докумената по 
посебним прописима са системским 
Законом и иницирање измена и 
допуна прописа.* 

          

2. Измене и допуне прописа за 
управљање јавним политикама и 
регулаторном реформом у складу са 
прихваћеним препорукама 
спроведених анализа; 

1. квартал 2022 – 4. 
квартал 2022. 

РСЈП   

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

3. Ревизија приручника израђених за 
свеобухватно управљање јавним 
политикама и регулаторном 
реформом; 

1. квартал 2023 – 4. 
квартал 2023. 

РСЈП   

ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе 

  0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
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4. Развој оквира програма обука за 
спровођење измењеног правног 
оквира; 

4. квартал 2022 – 1. 
квартал 2023. 

РСЈП НАЈУ 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

5. Спровођење обука у складу са 
изменама правног оквира; 

2. квартал 2023 – 4. 
квартал 2025. 

НАЈУ РСЈП 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0615-0001      

6. Подизање свести и израда 
материјала за промоцију измена 
прописа (промотивни догађаји, 
брошуре...); 

1.квартал 2023 – 2. 
квартал 2023. 

РСЈП   

ПАР Пројекат 
видљивост и 

комуницирање 
РЈУ 

  0,00 0,00 2.363,00 0,00 0,00 

7. Анализа развојних потенцијала РС, 
међународних економских трендова 
и преузетих обавеза; 

4. квартал 2021 – 2. 
квартал 2022. 

РСЈП Изабрани ОДУ* 
 Донаторска 

средства 
  5.400,00 2.538,00 0,00 0,00 0,00 

8. Анализа Просторног плана и 
усвојених планова развоја ЈЛС у, 
Инвестиционог плана и буџетских 
ограничења за прве три године 
важења 

4. квартал 2021 – 2. 
квартал 2022. 

РСЈП МГСИ, МФИН 

 ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе 

  2.700,00 1.269,00 0,00 0,00 0,00 

9. Припрема полазних основа на 
основу претходних анализа и израда 
мапе пута за израду Плана 
развоја  РС; 

2. квартал 2022 –  3. 
квартал 2022. 

РСЈП   

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

10. Утврђивање Нацрта садржине 
Плана развоја са мапом пута за 
израду и достављања Влади ради 
утврђивања Предлога и достављања 
Скупштини на разматрање и 
усвајање; 

3. квартал 2022 - 4. 
квартал 2022 

РСЈП 
  Изабрани 

ОДУ* 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

11. Вођење консултативног процеса 
ради покретања широког 
друштвеног дијалога у циљу израде 
будућег Плана развоја РС и 
модалитета сарадње и учешћа у 
припреми (научна и стручна 
заједница, грађани, привреда, 
дијаспора) 

1. квартал 2022 - 4. 
квартал 2022. 

МЉМПДД Изабрани ОДУ* 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

1002-0001 
 

     

Успостављање и спровођење 
директне подршке ЈЛС за израду 
Планова развоја* 

          

Подршка ЈЛС у процесу развојног 
планирања и спровођења - 
координације јавних политика на 
локалном нивоу (саветодавна 
подршка, израда модела аката, 
инструкција и осигуравање 
координације и размене искустава 
ЈЛС)* 

          

Изградња знања и капацитета 
локалних службеника за примену 
планског система на локалном нивоу 
(спровођење програма стручног 
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усавршавања за израду Плана 
развоја ЈЛС)* 

Мера 3.2: Оптимизација стратешких оквира у областима планирања и спровођења јавних политика 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Израђене мапе пута за поступну оптимизацију планских 
оквира на нивоу области планирања 

Да/Не Да/Не не 2020 да да да да да 

Пружена подршка за оптимизацију планских оквира у 
складу са мапом пута  

Да/не Да/не  не 2021  не да  да да да 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Припрема предлога за акт Владе о 
стављању ван снаге планских 
документа (ДЈП без АП, неорочени 
ДЈП, неусклађени са ЗПС итд.); 

4. квартал 2021.   РСЈП Изабрани ОДУ* 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

2. Израда мапе пута за поступну 
оптимизацију планских оквира на 
нивоу области планирања; 

4. квартал 2021.   РСЈП Изабрани ОДУ* 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

3. Пружање подршке 
министарствима за оптимизацију 
стратешких оквира у областима 
планирања у складу са мапом пута и 
изради докумената јавних политика; 

4. квартал 2021 – 4. 
квартал 2024. 

РСЈП Изабрани ОДУ* 

 ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе, 

Донаторска 
средства  

  1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 00,00 

4. Развој помоћних алата за 
координациона структуре за 
управљање спровођењем ДЈП 
(календар, извештајни формати, 
упутства....) и њихово интегрисање у 
постојеће програме обука за 
управљање јавним политикама; 

3. квартал 2022 – 4. 
квартал 2022. 

РСЈП   

 ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе 

  0,00 811,50 0,00 0,00 0,00 

Успостављање и спровођење 
директне подршке ЈЛС за израду 
средњорочних планова ЈЛС (пакети 
подршке општинама, подршке кроз 
пројекте и др.)* 
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Изградња знања и капацитета 
локалних службеника за примену 
планског система на локалном нивоу 
(израда средњорочног плана ЈЛС и 
повезивање са програмским и 
капиталним буџетом ЈЛС)* 

                    

ППРУЈФ 1.3.1 и 1.3.2**( Подршка за 
израду средњорочних планова 
институција на државном нивоу) 

                    

Мера 3.3: Унапређење усклађености планирања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА, ЕРП) 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

 Успостављен механизам за проверу усклађености 
докумената на централном нивоу  

Да/не РСЈП не 2020 не да    

Степен усклађености докумената на централном нивоу са 
препорукама из Извештаја о усклађености докумената на 
централном нивоу 

 % 

Извештај о 
усклађености 
докумената на 
централном 
нивоу 

 0 2020 0%  0%  30% 60% 90% 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Успостављање механизма (check 
list) за проверу усклађености 
докумената на централном нивоу 
(активности, рокови); 

4. квартал 2021 – 1. 
квартал 2022. 

РСЈП 
ГенСек, МФИН, 

МЕИ 
 Донаторска 

средства 
  582,00 300,00 0,00 0,00 0,00 

2. Јачање капацитета МЕИ за 
годишње ажурирање НПАА и 
контролу усклађености током 
планирања  НПАА, ГПРВ и АПСПВ у 
складу са успостављеним 
механизмом; 

4. квартал 2021 – 4. 
квартал 2023. 

МЕИ ГенСек, РСЈП 
 Донаторска 

средства 
 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 

3. Припрема годишњих извештаја о 
усклађености докумената на 
централном нивоу са препорукама и 
достављање Стручној заједничкој 
групи за координацију и праћење 
спровођења јавних политика и 
прописа; 

4. квартал 2021. – 
4. квартал 2025. 

РСЈП ГенСек 
 Донаторска 

средства 
  900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Подршка МФИН за бољу 
артикулацију буџетских приоритета у 
складу са документима на 
централном нивоу; 

3. квартал 2022.- 4. 
квартал 2022. 

РСЈП МФИН 
 Донаторска 

средства 
  0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 

5. Усвајање процедуре објављивања 
Закључака Владе РС на сајту Владе 
Републике Србије. 

3. квартал - 4. 
квартал 2025. 

ГенСек  

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

2102-0008      

Meрa 3.4: Унапређење праћења и извештавања о резултатима јавних политика и транспарентна презентација за јавност 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: обезбеђење добара и пружање услуга 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Извршена интеграција ЈИС и ПИРВ по фазама Да/не 
Извештај о раду 

РСЈП 
не 2020 не да да да   

% ДЈП који се прати преко ОМТ % ЈИС   2020 5% 10% 60% 100% 100% 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Увођење нове функционалности 
ЈИС-а за аутоматско генерисање ПФЕ 
образаца; 

1. квартал 2022 -  4. 
квартал 2022. 

РСЈП МФИН 
Донаторска 

средства 
  0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 

2. Прилагођавање модула ЈИС-а за 
АПСПВ новом формату АПСПВ-а; 

4. квартал 2021 -  4. 
квартал 2021. 

РСЈП   

 ИПА 2015 - 
Подршка 

реформи јавне 
управе, 

Донаторска 
средства 

  600,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 

3. Спровођење обуке за ОДУ за 
израду и праћење спровођења 
АПСПВ; 

4. квартал 2021 -  1. 
квартал 2022. 

РСЈП НАЈУ 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

4. Израда функционалне 
спецификације за интеграцију ЈИС-а 
и ПИРВ-а; 

3. квартал 2022. РСЈП, ГенСек  
Донаторска 

средства  
  0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 

5. Надоградња ЈИС-а за интеграцију 
ЈИС и ПИРВ-а и провера на тестном 
окружењу; 

4. квартал 2022 – 4. 
квартал 2023. 

РСЈП, ГенСек  
Донаторска 

средства  
  0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 

6. Обука корисника за коришћење  
ЈИС-а са интегрисаним ЈИС и ПИРВ; 

4. квартал 2023 - 
2.квартал 2024. 

РСЈП, ГенСек   
 Буџет РС - 

текући 
0610-0006      
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трошкови 
запослених 

7. Надоградња ЈИС-а са онлајн 
инструментом за праћење (OMT) у 
сврхе лако доступног, уједначеног и 
прегледног електронског 
извештавања јавности о постигнутим 
резултатима спровођења политика; 

4. квартал 2021 -  4. 
квартал 2022. 

РСЈП   
Донаторска 

средства 
  0.00 2.400,00 0.00 0,00 0,00 

8. Проширење функционалности 
ЈИС-а за генерисање различитих 
приказа извештаја и статистике о 
напретку у спровођењу докумената 
јавних политика; 

1. квартал 2024. – 
4. квартал 2024. 

РСЈП   
Донаторска 

средства 
  0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 

9. Почетак развоја ЈИС-а за праћење 
спровођења и извештавања о 
планским документима на локалном 
нивоу. 

1. квартал 2025 -  4. 
квартал 2025. 

РСЈП ЈЛС 
Донаторска 

средства 
  0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 

Посебан циљ 4: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА УЧЕШЋА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ПРИВРЕДЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РАНИМ ФАЗАМА ПРИПРЕМЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И 
ПРОПИСА  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Удео усвојених ДЈП током чије припреме је спроведен 
консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју 
усвојених ДЈП у календарској години 

% 

Интерно 
истраживање 
које спроводи 
РСЈП  

100% 2020 100% 100% 100% 100% 100% 

Удео  усвојених закона током чије припреме је спроведен 
консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју 
усвојених закона у календарској години 

% 

Интерно 
истраживање 
које спроводи 
РСЈП    

35.71% 2020 40% 60% 70% 75% 80% 

Удео донетих уредби током чије припреме је спроведен 
консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју 
донетих уредби у календарској години 

% 

Интерно 
истраживање 
које спроводи 
РСЈП 

11.46% 2020 15% 20% 25% 31% 36% 

Мера 4.1: Успостављање и спровођење адекватних механизама контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења  портала за електронске 
консултације 

Институција одговорна за реализацију: РСЈП Тип мере: Институционално управљачко организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Број посетилаца портала е-Консултације у току календарске 
године 

број 
Интерна база 

ИТЕ 
     +5п.п.  +5п.п. +5п.п. +5п.п. 
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Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом    2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Преиспитивање обухвата прописа 
и ДЈП за које потребно спровести 
консултације  и начина на који се 
консултације спроводе; 

. 4 квартал 2021 – 4. 
квартал 2022. РОК 

РСЈП ГенСек, РСЗ 
Буџет РС текући 

трошкови 
запослених 

0610-0006      

2. Израда посебног техничког 
упутства о начину коришћења 
Портала е-Консултације и 
достављање државним органима; 

4. квартал 2021. 
РОК 

ИТЕ  

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0614-0001      

3. Обуке ОДУ за употребу платформе 
е-Консултације; 

4. квартал 2021. 
РОК 

ИТЕ 
РСЈП, МДУЛС, 

НАЈУ 

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0614-0001      

4.Редовне обуке ОДУ за коришћење 
платформе е-Консултације; 

1. квартал 2022 – 4. 
квартал 2025. 

НАЈУ ИТЕ, РСЈП 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

0615-0001      

5. Успостављање система за 
спровођење и праћења квалитета 
консултација и јавних расправа (е-
Консултације); 

4. квартал 2021 – 1. 
квартал 2022. 

РСЈП 
МДУЛС, ИТЕ, 

ГенСек 

ГИЗ - Подршка 
реформи јавне 

управе 
  2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.  Израда извештаја о спровођењу 
консултативног процеса преко 
портала е-Консултације као 
саставног дела Извештаја о раду 
Владе 

1. квартал 2023  ГенСек 
 РСЈП, МДУЛС, 

ИТЕ 

  Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

2102-0008      

7. Анализа потреба за унапређењем 
портала е-Консултације. 

3. квартал 2023. -4. 
квартал 2023. 

РСЈП 
ИТЕ, МДУЛС, 

ГЕНСЕК 
Донаторска 

средства 
 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

Meрa 4.2: Јачање капацитета цивилног друштва за учешће у доношењу прописа и планских докумената 

Институција одговорна за реализацију: МЉМПДД Тип мере: информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за 
спровођење мере: 

  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата) Јединица мере Извор провере 
Почетна 
вредност  

Базна година  ЦВ у 2021 ЦВ у 2022 ЦВ у 2023 ЦВ у 2024 ЦВ у 2025 

Број ресора у чијој надлежности су биле теме обухваћене 
друштвеним дијалогом у току календарске године 

Број       10                                   12                                   14                                16                                18                                

Број представника ОЦД који су похађали обуке у току 
календарске године 

Број       30   45 50  60  60  

Просечан број пристиглих коментара на документа јавних 
политика/прописе који су достављени у консултативном 
процесу путем портала е-Консултације 

број    / 5 7 10 10 
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Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор финансирања мере    Веза са програмским буџетом   2021 2022 2023 2024 2025 

Назив активности: 
Период 

спровођења 

Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом (ПР-

ПА/ПЈ) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Обуке ОЦД за учешће у процесу 
доношења прописа и докумената 
јавних политика, укључујући 
представљање значаја  портала е- 
Консултације 

1. квартал 2022 – 4. 
квартал 2025. 

МЉМПДД 
РСЈП, Изабрани 

ОДУ* 
Донаторска 

средства  
  650 650 650   

2. Друштвени дијалог (организација 
састанака са различитим  
учесницима: ОЦД, академија, 
међународне организације и други 
друштвени чиниоци у зависности од 
области); 

4. квартал 2021 – 4. 
квартал 2025. 

МЉМПДД 
РСЈП, Изабрани 

ОДУ* 

Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених  

1002-0001      

3. Изградња капацитета цивилног  
друштва за укључивање у процес 
израде ДЈП и прописа и праћење 
спровођења ДЈП и примене прописа. 

2.квартал 2022.-4. 
квартал 2025. 

МЉМПДД   

 Буџет РС - 
текући 

трошкови 
запослених 

1002-0001      
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* Списак ОДУ који ће учествовати у спровођењу активности из АП-а  биће познат након што се спроведу са њиховим избором претходно повезане активности и анализе. 


