
Носилац Статус

РСЈП у току

Годишњи извештај о спровођењу aкционог плана за 2021. годину за:
Акциони план за период од 2021. до 2025. године за спровођење Програма унапређења управљања јавним политикама и 

регулаторном реформом

Институција надлежна за координацију и извештавање: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:
Програм унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом са Акционим планом за период од 2021. 

до 2025. године

 

Oпшти циљ 1: УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

Предлагач документа: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2020. Напомена

Индикатор квалитета прописа (Regulatory quality) – ранг Светске банке (перц. 

ранг (од 0 до 100))

60.1 (2019) 61 57,21 Још увек није објављена вредност за 2021. годину. 

Индикатор усклађености и квалитета планирања политика (Скала (1-5)) 0 (2021) 0 0 Није планирана за 2021. 

.

Посебан циљ 1.1: РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И СМАЊЕЊА НЕПОТРЕБНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

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 (%)

30.4 (2020) 35 47,4  

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 (%)

58.3 (2020) 58 65,1  

.

Мера 1.1.1: 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

Носилац: ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

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 (%)

0 (2020) 0 0  

Успостављен механизам за редовно годишње извештавање о доношењу 

подзаконских аката у прописаним роковима кроз ПИРВ/извештај о Годишњем 

раду Владе (0 - не, 1- да)

0 (2020) 0 0  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.1.1.1: Израђен трогодишњи 

извештај о променама у 

регулаторном оквиру по 

областима и врстама прописа

2. квартал 2025. - РСЈП је започео да води евиденцију донетих закона, уредби 

и правилника, што је предуслов за израду извештаја..

. Договорено је да Службени гласник 

убудуће доставља спискове 

важећих прописа на сваких 6 

месеци што ће омогућити лакше 

праћење промена у регулаторном 

оквиру..



ГЕНСЕК није започето

РСЈП у току

ГЕНСЕК није започето

Носилац Статус

РСЈП у току

1.1.1.2: 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 2023. - .. . .

1.1.1.3: Анализа промена у 

регулаторном оквиру и израда 

препорука у циљу постизања 

веће предвидивости окружења 

за пословање привредних 

субјеката и живот грађана

3. квартал 2025. - РСЈП је започео да води евиденцију донетих закона, уредби 

и правилника, што је предуслов за израду извештаја..

. Договорено је да Службени гласник 

убудуће доставља спискове 

важећих прописа на сваких 6 

месеци што ће омогућити лакше 

праћење промена у регулаторном 

оквиру..

1.1.1.4: 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 2025. - .. . .

.

Мера 1.1.2: Унапређење оквира за систематско праћење квалитета и ефективности прописа (ex-post анализа)

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Донете измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и 

регулаторном реформом које предвиђа мера 1.2. (0 - не, 1- да)

0 (2020) 0 0 Доношење нове уредбе која ће уређивати анализу ефеката прописа се 

очекује током 2022. године или у првој половини 2023. године. 

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 (%)

0 (2020)  - 0 Извештавање је предвиђено од 2024. године. 

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 

(%)

0 (2020) 0 0 Извештавање је предвиђено од 2022. године. 

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.1.2.1: Унапређен садржај 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 2022. - Започете су припремне активности за рад на новој уредби 

којом се уређује анализа ефеката прописа..

. Објава о почетку израде на порталу 

еКонсултације. Наставак анализе и 

израда предлога уредбе у складу 

са утврђеним стањем. Усвајање 

уредбе на седници Владе..



РСЈП у току

РСЈП није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

НАЈУ није започето

НАЈУ није започето

ОДУ није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

РСЈП у току

1.1.2.2: 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 2022. - Започете су припремне активности за рад на новој уредби 

којом се уређује анализа ефеката прописа..

. Припрема одредаба којима би се 

изабрани критеријум и механизам 

прописали у уредби којом се 

уређује анализа ефеката прописа..

1.1.2.3: Унапређен Приручник за 

анализу ефеката јавних 

политика и прописа у делу 

спровођења екс пост анализе 

прописа, у складу са изменама 

Уредбе

3. квартал 2023. - .. . .

1.1.2.4: Утврђивање годишње 

листе приоритетних прописа за 

које треба спровести ex-post 

анализу на годишњем нивоу

4. квартал 2025. - .. . .

1.1.2.5: Развој програма обуке за 

спровођење екс пост анализа 

(ТОТ за РСЈП  и  ОДУ/УЈПД)

1. квартал 2023. - .. . .

1.1.2.6: Спроведен  ТОТ 3. квартал 2023. - .. . .

1.1.2.7: 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 2025. - .. . .

1.1.2.8: Спровођење екс пост 

анализе прописа који су на 

листи приоритета за ту годину

4. квартал 2025. - .. . .

1.1.2.9: Јачање капацитета 

РСЈП у циљу подршку ОДУ за 

спровођење екс пост анализа и 

обезбеђење квалитета екс пост 

анализа

4. квартал 2025. - .. . .

1.1.2.10: Успостављена мреже 

експерата за ex-ante и екс пост 

анализу из ОДУ (укључујући и 

запослене у Аналитичким 

јединицама)

2. квартал 2023. - .. . .

1.1.2.11: Организовање 

годишњег догађаја о Анализи 

ефеката

4. квартал 2025. - .. . .

1.1.2.12: Унапређена интернет 

страна РСЈП-а у погледу 

представљања алата за 

спровођење Анализе ефеката 

јавних политика и прописа и 

примера добре праксе

4. квартал 2022. - На страници РСЈП-а су објављени Калкулатор 

административних трошкова, Тест утицаја на микро, мала и 

средња предузећа, док се контролна листа ефеката прописа 

на конкуренцију налази у Приручнику..

. Започете су активности на 

успостављању новог интерактивног 

портала који ће у себи садржати 

упитник за извештај о спроведеној 

анализи ефеката и везу са 

доступним алатима за анализу 

ефеката..



Носилац Статус

РСЈП у току

РСЈП у току

РСЈП у току

РСЈП није започето

НАЈУ није започето

РСЈП у току

.

Мера 1.1.3: 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) кроз системску употребу алата анализе ефеката (ММСП тест, мерење административног трошка и контролна листа ефеката прописа на конкуренцију)

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

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 (%)

0 (2020) 0 0  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.1.3.1: 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 2022. - Започете су припремне активности за рад на новој уредби 

којом се уређује анализа ефеката прописа..

. Објава о почетку израде на порталу 

еКонсултације. Наставак анализе и 

израда предлога уредбе у складу 

са утврђеним стањем. Усвајање 

уредбе на седници Владе..

1.1.3.2: 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 2022. - Започете су припремне активности за рад на новој уредби 

којом се уређује анализа ефеката прописа..

. Објава о почетку израде на порталу 

еКонсултације. Наставак анализе и 

израда предлога уредбе у складу 

са утврђеним стањем. Усвајање 

уредбе на седници Владе..

1.1.3.3: 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 2022. - Започете су припремне активности за рад на новој уредби 

којом се уређује анализа ефеката прописа..

. Објава о почетку израде на порталу 

еКонсултације. Наставак анализе и 

израда предлога уредбе у складу 

са утврђеним стањем. Усвајање 

уредбе на седници Владе..

1.1.3.4: Унапређен Приручника 

за анализу ефеката јавних 

политика и прописа у погледу 

примене тестова, у складу са 

изменама Уредбе

3. квартал 2023. - .. . .

1.1.3.5: Спровођење најмање по 

2 обуке по сваком алату за сваку 

годину

4. квартал 2025. - .. . .

1.1.3.6: Пружање подршке 

органима у спровођењу тестова

4. квартал 2025. - Припрема се узорак прописа на којима ће бити пружена 

подрша за спровођење тестова на основу Предлога плана 

рада Владе..

. Органима ће бити понуђена 

подршка за спровођење тестова за 

прописе који ће се наћи у Плану 

рада Владе..



Носилац Статус

РСЈП у току

РСЈП у току

РСЈП у току

РСЈП у току

НАЈУ није започето

РСЈП у току

.

Мера 1.1.4: Унапређење квалитета прописа кроз увођење родне перспективе

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Број усвојених прописа чији су ефекти процењени употребом алата анализе 

ефеката какав је тест родне равноправности у току календарске године (Број)

0 (2020) 3 3  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.1.4.1: 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 2022. - Започете су припремне активности за рад на новој уредби 

којом се уређује анализа ефеката прописа..

. Објава о почетку израде на порталу 

еКонсултације. Наставак анализе и 

израда предлога уредбе у складу 

са утврђеним стањем. Усвајање 

уредбе на седници Владе..

1.1.4.2: Усклађен текст родне 

равноправности и упутства за 

његову примену са новим 

законом који уређује родну 

равноправност

2. квартал 2022. - У току је усаглашавање теста родне равноправности и 

упутства за његову примену са заинтересованим странама..

. Усаглашени тест ће бити објављен 

на интернет страници РСЈП..

1.1.4.3: Спроведена обука за 

примену теста РР за 20 

државних службеника у 

конкретној приоритетној области 

за родну равноправност

4. квартал 2022. - Започет рад на програму за обуку.. . Израда програма обуке, избор 

приоритетних области и 

службеника за обуку и одржавање 

обуке..

1.1.4.4: Развијен програм за 

обуку за коришћење теста родне 

равноправности

2. квартал 2022. - Започет рад на програму за обуку.. . Очекује се завршетак програма до 

краја 2. квартала. 2022. године..

1.1.4.5: Спровођење најмање 2 

обуке за примену теста родне 

равноправности сваке године

4. квартал 2025. - .. . .

1.1.4.6: Пружање подршке 

органима у спровођењу тестова

4. квартал 2025. - Припрема се узорак прописа на којима ће бити пружена 

подршка за спровођење теста родне равноправности на 

основу Предлога плана рада Владе..

. Органима ће бити понуђена 

подршка за спровођење теста 

родне равноправности за прописе 

који ће се наћи у Плану рада 

Владе..

.

Мера 1.1.5: Унапређење коришћења анализе ефеката у процесу усаглашавања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

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 (%)

0 (2020) 0 30  



Носилац Статус

РСЈП у току

РСЈП није започето

РСЈП није започето

НАЈУ није започето

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.1.5.1: 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 2022. - Започете су припремне активности за рад на новој уредби 

којом се уређује анализа ефеката прописа..

. Објава о почетку израде на порталу 

еКонсултације. Наставак анализе и 

израда предлога уредбе у складу 

са утврђеним стањем. Усвајање 

уредбе на седници Владе..

1.1.5.2: Унапређен Приручник за 

анализу ефеката укључивањем 

смерница на који начин 

спровести анализу ефеката и 

консултације за прописе који се 

усаглашавају са правним 

тековинама ЕУ

3. квартал 2023. - .. . .

1.1.5.3: Развијен програм за 

обуку ОДУ за спровођење 

анализе ефеката и консултација 

за прописе које усаглашавају са 

правним тековинама ЕУ

4. квартал 2023. - .. . .

1.1.5.4: 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 2025. - .. . .

.

Посебан циљ 1.2: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА И ПРИМЕНА ИНСТРУМЕНАТА ЗА КВАЛИТЕТНО КРЕИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

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 (%)

50 (2020) 60 47 Укупан проценат усвојених ДЈП за које је израђена потпуна и делимична 

АЕ је 100% у 2021. години. 

.

Мера 1.2.1: Организационо успостављање унутрашњих јединица за планска документа и подршку управљању (УЈПД)

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

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 (%)

0 (2020) 4 0 Да би се ускладили правилници о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у ОДУ, потребно је донети Смернице за 

успостављање УЈПД. 

.



Носилац Статус

РСЈП није започето

ОДУ није започето

ГЕНСЕК није започето

РСЈП није започето

Носилац Статус

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.2.1.1: 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

1. квартал 2022. - Израда Нацрта смерница за успостављање УЈПД је 

одложена за 2022. годину..

Смернице за успостављање УЈПД 

треба да стандардизују, између 

осталог, и потребне компетенције 

запослених у овим јединицама. 

Како је планирано да се донесе 

нова уредба о одређивању 

компетенција за рад државних 

службеника, израда Смерница ће 

отпочети након њеног усвајања..

Очекује се ангажовање 

консултаната који ће радити на 

изради Нацрта смерница за 

успостављање УЈПД..

1.2.1.2: Пилотирање Нацрта 

смерница за увођење УЈПД на 

два изабрана ОДУ

3. квартал 2022. - .. . .

1.2.1.3: 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. - .. . .

1.2.1.4: Израда мапе пута за 

успостављање УЈПД у ОДУ

1. квартал 2023. - .. . .

.

Мера 1.2.2: Унапређење вештина руководилаца и државних службеника  за припрему, праћење спровођења и извештавање о спровођењу планских документа и ефективнији систем финансијског управљања и контроле

Носилац: НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Израђен програм обука за руководиоце и државне службенике за управљање 

подацима (0 - не, 1- да)

0 (2020) 0 1  

Број руководилаца и државних службеника који су успешно завршили обуке за 

управљање подацима предвиђене годишњим програмом обука (Број (годишње))

0 (2020) 0 0  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију



СУК завршено

СУК завршено

НАЈУ завршено

НАЈУ завршено

НАЈУ није започето

НАЈУ није започето

1.2.2.1: Анализа потребних 

компетенција запослених у УЈПД 

са препорукама

4. квартал 2021. - Служба за управљање кадровима је током 2021. године 

извршила другу Анализу примене компетенција у 

правилницима ОДУ и у поступцима селекције, вредновања и 

анализе индивидуалних потенцијала за развој државних 

службеника. Резултати анализе су узети у обзир приликом 

израде нове Уредбе о одређивању компетенција за рад 

државних службеника..

. .

1.2.2.2: Усклађивање Уредбе о 

одређивању компетенција за 

рад државних службеника у 

складу са препорукама из 

претходне активности

4. квартал 2021. - На предлог Службе за управљање кадровима Влада 

Републике Србије је усвојила нову Уредбу о одређивању 

компетенција за рад државних службеника (,,Службени 

гласник РС”, бр. 9/2022) која је ступила на снагу 29. јануара 

2022. године..

. .

1.2.2.3: Анализа доступних обука 

у годишњим програмима обуке 

које се односе на управљање 

подацима (прикупљање, 

чување, аналитичку обраду и 

размену)

4. квартал 2021. - У оквиру Извештаја о анализи потреба за стручним 

усавршавањем, припремљен је прилог о анализи доступних 

обука  у годишњим програмима обуке које се односе на 

управљање подацима (прикупљање, чување, аналитичку 

обраду и размену).

Извештај је доступан на линку 

https://www.napa.gov.rs/extfile/sr/3244/TNA%202022.pdf..

. .

1.2.2.4: 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. - На предлог Националне академије за јавну управу Влада 

Републике Србије је на седници одржаној 23. децембра 

2021. године, закључком Владе 05 број 151-11960/2021 

усвојила Општи програм обуке државних службеника за 

2022. годину и Програм обуке руководилаца у државним 

органима за 2022. годину.

На истој седници Владе, закључком 05 број 151-11965/2021 

усвојени су и Општи програм обуке запослених у јединицама 

локалне самоуправе за 2022. годину и Програм обуке 

руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2022. 

годину.

Програме обука су доступни на линку  

https://www.napa.gov.rs/tekst/49/godisnji-programi-obuka-

. .

1.2.2.5: Пилотирање креираног 

програма обука за руководиоце 

и државне службенике за 

управљање подацима 

(прикупљање, чување, 

аналитичку обраду и размену)

4. квартал 2022. - .. . .

1.2.2.6: 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)

4. квартал 2025. - .. . .

.

Мера 1.2.3: Увођење системског приступа у управљању подацима и обезбеђивање информационе основе за рад УЈПД и ефективнији систем финансијског управљања и контроле

Носилац: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ



Носилац Статус

ОДУ у току

ИТЕ није започето

ОДУ није започето

ОДУ није започето

ИТЕ није започето

РСЈП није започето

НАЈУ није започето

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Израђени стандарди за управљање подацима (прикупљање, чување, 

аналитичку обраду и размену) из евиденција ОДУ (0 - не, 1- да)

0 (2020) 0 0  

Израђен програм обука за примену стандарда за управљање подацима (0 - не, 1- 

да)

0 (2020) 0 0  

Број државних службеника који су успешно завршили обуке за примену 

стандарда за управљање подацима (Број (годишње))

0 (2020) 0 0  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.2.3.1: 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

1. квартал 2022. - Мапирање/попис података у изабраном ОДУ је одложено за 

IV кв. 2022. године..

Одржани су састанци са 

експертима за податке (вођење 

евиденција из надлежности ОДУ, 

њихова трансформација у базе 

података погодне за обраду и 

анализу и чување база података у 

машински читљивом формату), 

како би се на најбољи начин 

дефинисали захтеви и обезбедила 

донаторска подршка..

Очекује се дефинисање захтева за 

ангажовање консултаната који ће 

радити на мапирању/попису 

података у изабраном ОДУ..

1.2.3.2: Израда стандарда за 

управљање подацима 

(прикупљање, чување, 

аналитичку обраду и размену) из 

евиденција у ОДУ

3. квартал 2022. - .. . .

1.2.3.3: 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

1. квартал 2023. - .. . .

1.2.3.4: Унос података у 

апликацију од стране 

запослених у изабраном ОДУ

1. квартал 2023. - .. . .

1.2.3.5: Израда извештаја за 

изабрани ОДУ на основу унетих 

података користећи платформу 

„Паметна Србија“

1. квартал 2023. - .. . .

1.2.3.6: Фокус групе са 

запосленима у изабраном ОДУ

1. квартал 2023. - .. . .

1.2.3.7: Израда предлога 

програма обука за примену 

стандарда за управљање 

подацима

2. квартал 2023. - .. . .



НАЈУ није започето

Носилац Статус

РСЈП у току

РСЈП није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

НИЗ није започето

РСЈП није започето

1.2.3.8: Спровођење обука 

државних службеника за 

примену стандарда за 

управљање подацима

1. квартал 2024. - .. . .

.

Мера 1.2.4: Подршка сарадњи научно-истраживачке заједнице и ОДУ у процесу креирања јавних политика

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Број истраживања спроведених за потребе креирања јавних политика (Број 

(кумулатив))

0 (2020) 0 0  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.2.4.1: 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 2022. - Платформа је постављена и започела са радом. У секцији 

Вести објављују се сви важни догађаји у вези са креирањем 

и управљањем јавним политикама..

. Платформа ће се унапређивати 

током трајања пројекта. 

Корисницима платформе ће бити 

на располагању чланци, анализе и 

други материјали из области јавних 

политика. На платформи ће бити 

објављиване информације о 

пријави за курсеве на тему јавних 

политика и материјали за 

полазнике..

1.2.4.2: Анализа проблема у 

спровођењу јавних политика и 

дефинисање изазова и 

конкретних потреба ОДУ, 

имајући у виду приоритете из 

АПСПВ

4. квартал 2025. - .. . .

1.2.4.3: Упућивање позива за 

предлагање реформских 

иницијатива којима се 

унапређује пословно окружење, 

а које ће бити подржане 

циљаним аналитичким 

активностима

4. квартал 2025. - .. . .

1.2.4.4: Избор реформских 

иницијатива којима се 

унапређује пословно окружење 

које ће бити подржане циљаним 

аналитичким активностима

4. квартал 2025. - .. . .

1.2.4.5: Спровођење 

аналитичких активности / 

истраживања за изабране 

реформске иницијативе

4. квартал 2025. - .. . .

1.2.4.6: Организовање догађаја 

за ОДУ и научно-истраживачку 

заједницу ради представљања 

резултата спроведених 

истраживања

4. квартал 2025. - .. . .



РСЈП није започето

Носилац Статус

РСЈП у току

РСЈП у току

1.2.4.7: Умрежавање научно-

истраживачке заједнице са ОДУ 

у циљу размене знања и 

искуства у креирању, 

спровођењу и праћењу 

спровођења јавних политика

4. квартал 2025. - .. . .

.

Мера 1.2.5: Унапређење постојећих и иницирање и креирање иновативних решења у јавним политикама засновано на подацима и истраживању потреба крајњих корисника

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Број пилотираних иновативних решења у креирању јавних политика (Број 

(кумулатив))

0 (2020) 2 2  

Број тестираних иновативних идеја за унапређење постојећих јавних услуга 

(Број (кумулатив))

0 (2020) 0 0  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.2.5.1: Осмишљена и 

пилотирана два иновативна 

решења у различитим 

областима јавних политика

4. квартал 2022. - Применом нових иновативних приступа израђена су три типа 

позивних писама у циљу обезбеђења већег одзива жена 

циљне групе на превентивне прегледе у оквиру 

Организованог скрининга за рано откривање карцинома 

дојке. Спроведена су деск и теренска истраживања на 

основу којих су осмишљена иновативна решења садржаја и 

изгледа позивних писама за превентивне прегледе дојки. 

Израђен је и иновативни алат - калкулатор који омогућава 

анализу података од значаја за унапређење Oрганизованог 

скрининга за рано откривање карцинома дојке за период од 

две године.

Кроз спроведени Пилот пројекат "Учионица какву желим" у 

десет одељења београдских основних школа, поред развоја 

предузетничких вештина, деца млађег узраста су савладала 

и применила модел групног финансирања на бази награда..

. .

1.2.5.2: Истраживање и анализа 

постојећих јавних услуга и 

тестирање једне иновативне 

идеје/решења у циљу њеног 

унапређења

4. квартал 2022. - .. . .



РСЈП у току

РСЈП у току

НАЈУ није започето

НАЈУ није започето

Носилац Статус

1.2.5.3: 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 2025. - Припремљен је садржај странице Групе за иновације у 

јавним политикама, брошура Групе на српском и енглеском 

језику и други промотивни материјали. Иновативни приступи 

у јавним политикама и реализовани пројекти презентовани су 

и Франсцуској НВО 27 Region. Кроз спроведени Пилот 

пројекат "Учионица какву желим" поред развоја 

предузетничких вештина, деца млађег узраста су савладала 

и применила модел групног финансирања на бази награда. 

Пројекат је промовисан, поред сајта РСЈП и путем Јутарњег 

програма РТС, Школског портала, портала Моја учионица, 

naslovi.net, crowdfunding.rs и др. Организована је и online 

презентација резултата пројекта приватним компанијама, 

које су заинтересоване за поновно спровођење овог 

пројекта..

. .

1.2.5.4: Спровођење обука 

запослених у РСЈП за примену 

нових метода у креирању јавних 

политика

3. квартал 2022. - Запослени у РСЈП су имали обуку и менторску подршку  

експерта ангажованог од стране ГИЗ-а, на тему прикупљања 

и обраде података приликом спровођења теренских 

истраживања. Фокус је био на изради логичких матрица за 

обраду података и анализу прикупљених података из 

интервјуа и фокус група.

. .

1.2.5.5: Припрема програма 

обука за креирање и примену 

иновативних решења у јавним 

политикама

4. квартал 2022. - .. . .

1.2.5.6: Спровођење обука 

државних службеника за 

креирање и примену 

иновативних решења у јавним 

политикама

4. квартал 2025. - .. . .

.

Посебан циљ 1.3: ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Укупан број планских области са ревидираним и оптимизованим планским 

оквиром (успостављена јасна хијерархијска структура ДПЈ унутар планских 

области) (Број)

1 (2020) 3 3 До краја 2021. године оптимизоване су следеће области: јавно 

информисање, јавна управа и образовање. 

.

Мера 1.3.1: Ревидирање области планирања и заокруживање планског оквира

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Донете измене и допуне прописа за управљање јавним политикама и 

регулаторном реформом (0 - не, 1- да)

0 (2020) 0 0 У претходном периоду су спроведене припремне активности које 

омогућавају да се у наредном периоду започне процес измена и допуна 

правног оквира. Спроведена је ex post анализа примене прописа за 

управљање јавним политикама и регулаторном реформом и 

дефинисане су препоруке. 

Донета Уредба о поступку припреме Плана развоја РС (0 - не, 1- да) 0 (2020)  - 0  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију



РСЈП завршено

РСЈП није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

НАЈУ није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

1.3.1.1: Приоритизаиција 

препорука из ex post анализе 

примене прописа за управљање 

јавним политикама и 

регулаторном реформом

4. квартал 2021. - Заједно са члановима тима који су израдили ex post анализу 

примене прописа за управљање јавним политикама и 

регулаторном реформом извршена је приоритизација 

препорука за унапређење и дефинисани су рокови за њихову 

имплементацију..

. Након објављивања на порталу 

еКонсултације биће започет рад на 

измени правног оквира у складу са 

датим препорукама..

1.3.1.2: Измене и допуне 

прописа за управљање јавним 

политикама и регулаторном 

реформом у складу са 

прихваћеним препорукама 

спроведених анализа

4. квартал 2022. - .. . .

1.3.1.3: Ревизија приручника 

израђених за свеобухватно 

управљање јавним политикама и 

регулаторном реформом

4. квартал 2023. - .. . .

1.3.1.4: Развој оквира програма 

обука за спровођење измењеног 

правног оквира

1. квартал 2023. - .. . .

1.3.1.5: Спровођење обука у 

складу са изменама правног 

оквира

4. квартал 2025. - .. . .

1.3.1.6: Подизање свести и 

израда материјала за промоцију 

измена прописа (промотивни 

догађаји, брошуре...)

2. квартал 2023. - .. . .

1.3.1.7: Анализа развојних 

потенцијала РС, међународних 

економских трендова и 

преузетих обавеза

2. квартал 2022. - .. . .

1.3.1.8: Анализа Просторног 

плана и усвојених планова 

развоја ЈЛС, Инвестиционог 

плана и буџетских ограничења 

за прве три године важења

2. квартал 2022. - .. . .

1.3.1.9: Припрема полазних 

основа на основу претходних 

анализа и израда мапе пута за 

израду Плана развоја  РС

3. квартал 2022. - .. . .

1.3.1.10: Утврђивање Нацрта 

садржине Плана развоја са 

мапом пута за израду и 

достављања Влади ради 

утврђивања Предлога и 

достављања Скупштини на 

разматрање и усвајање

4. квартал 2022. - .. . .



МЉМПДД није започето

Носилац Статус

РСЈП завршено

1.3.1.11: 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)

4. квартал 2022. - .. . .

.

Мера 1.3.2: Оптимизација стратешких оквира у областима планирања и спровођења јавних политика

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Израђене мапе пута за поступну оптимизацију планских оквира на нивоу области 

планирања (0 - не, 1- да)

0 (2020) 1 0 До краја 2021. године. завршена је радна верзија Мапе пута, без 

прецизираних рокова за оптимизацију. Да би се завршиле Мапе пута за 

све области планирања потребно је изменити Уредбу о методологији 

управљања јавним политикама, анализи ефеката прописа и садржају 

појединачних докумената јавних политика у делу који регулише области 

планирања. 

Пружена подршка за оптимизацију планских оквира у складу са мапом пута (0 - 

не, 1- да)

0 (2021) 0 0  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.3.2.1: Припрема предлога за 

акт Владе о стављању ван снаге 

планских документа (ДЈП без 

АП, неорочени ДЈП, 

неусклађени са ЗПС итд.)

4. квартал 2021. - Влада РС је на седници одржаној 18.11.2021. године донела 

Одлуку о престанку примене појединих докумената јавних 

политика. Одлуком су престале да се примењују следећа 

документа: Стратегија развоја система бесплатне правне 

помоћи, Национална стратегија за укључивање Србије у 

механизам чистог развоја Кјото протокола за секторе 

управљања отпадом, пољопривреде и шумарства, 

Национална стратегија одрживог коришћења природних 

ресурса и добара, Стратегија полиције у заједници, 

Национална стратегија за борбу против организованог 

криминала и Национална стратегија заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама. Констатовано је да је стратегија 

развоја образовања одраслих у Републици Србији престала 

да се примењује почетком примене Стратегије развоја 

образовања и васпитања у Републици Србији до 2030..

. .



РСЈП у току

РСЈП у току

РСЈП није започето

Носилац Статус

РСЈП није започето

1.3.2.2: Израда мапе пута за 

поступну оптимизацију планских 

оквира на нивоу области 

планирања

4. квартал 2021. ->

4. квартал 2022.

- Припремљена је прва верзила Мапе пута за поступну 

оптимизацију, без одређених рокова.

Није могуће извршити оптимизацију 

свих области планирања и 

спровођења јавних политика. 

Потребно је да се изврши 

редефинисање области планирања 

и спровођења јавних политика кроз 

измену Уредбе о методологији 

управљања јавним политикама, 

анализи ефеката прописа и јавних 

политика и садржају појединачних 

области планирања. Рок за израду 

мапе пута за области које је могуће 

оптимизовати је померен услед 

одржавања парламентарних 

избора..

Након формирања нове Владе 

заказаће се састанци са ресорним 

предлагачима, надлежним за 

поједине области планирања, које 

је у овом тренутку могуће 

оптимизовати ради договора о 

корацима на оптимизацији ових 

области планирања. Предуслов за 

оптимизацију свих области 

планирања је да се измени Уредба 

о методологији управљања јавним 

политикама, аналити ефеката 

јавних политика и прописа и 

садржају појединачних докумената 

јавних политика..

1.3.2.3: Пружање подршке 

министарствима за 

оптимизацију стратешких оквира 

у областима планирања у 

складу са мапом пута и изради 

докумената јавних политика

1. квартал 2023. ->

4. квартал 2024.

- РСЈП пружа континуирану подршку. Након усвајања Мапе 

пута, пружаће се подршка према корацима одређеним у мапи 

пута..

Није могуће усагласити динамику 

Мапе пута за области које је могуће 

оптимизовати са надлежним 

предлагачима пре успостављања 

нове Владе..

Након договора са надлежним 

предлагачима и усвајања Мапе 

пута за области планирања које је у 

овом тренутку могуће 

оптимизовати, приступиће се 

пружању подршке према 

договореној динамици..

1.3.2.4: Развој помоћних алата 

за координационе структуре за 

управљање спровођењем ДЈП 

(календар, извештајни формати, 

упутства....) и њихово 

интегрисање у постојеће 

програме обука за управљање 

јавним политикама

4. квартал 2022. - .. . .

.

Мера 1.3.3: Унапређење усклађености планирања на централном нивоу (АПСПВ, ГПРВ, НПАА, ЕРП)

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Успостављен механизам за проверу усклађености докумената на централном 

нивоу (0 - не, 1- да)

0 (2020) 0 0  

Степен усклађености докумената на централном нивоу са препорукама из 

Извештаја о усклађености докумената на централном нивоу (%)

0 (2020) 0 0  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.3.3.1: Успостављање 

механизма (check list) за 

проверу усклађености 

докумената на централном 

нивоу (активности, рокови)

1. квартал 2022. - .. . .



МЕИ у току

РСЈП није започето

РСЈП није започето

ГЕНСЕК није започето

Носилац Статус

РСЈП није започето

РСЈП у току

1.3.3.2: Јачање капацитета МЕИ 

за годишње ажурирање НПАА и 

контролу усклађености током 

планирања  НПАА, ГПРВ и 

АПСПВ у складу са 

успостављеним механизмом

4. квартал 2023. - Министарство за европске интеграције разматра могућа 

решења у вези са најважнијим елементима новог 

Националног програма за усвајање правних тековина 

Европске уније. За потребе припреме новог НПАА,  

обезбеђена је техничка подршка Савезне Републике 

Немачке, кроз Пројекат „Подршка реформи јавне управе у 

процесу приступања ЕУ“, компонента – „Подршка 

преговорима о приступању ЕУ“, који реализује Немачка 

међународна организација за сарадњу - ГИЗ..

/. биће дефинисани у наредном 

периоду.

1.3.3.3: 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 2025. - .. . .

1.3.3.4: Подршка МФИН за бољу 

артикулацију буџетских 

приоритета у складу са 

документима на централном 

нивоу

4. квартал 2022. - .. . .

1.3.3.5: Усвајање процедуре 

објављивања Закључака Владе 

РС на сајту Владе Републике 

Србије

4. квартал 2025. - .. . .

.

Мера 1.3.4: Унапређење праћења и извештавања о резултатима јавних политика и транспарентна презентација за јавност

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Извршена интеграција ЈИС и ПИРВ по фазама (0 - не, 1- да) 0 (2020) 0 0  

% ДЈП који се прати преко ОМТ (%) 0 (2020) 5 5 На ОМТ омогућена је доступност података о напретку о спровођењу 

Стратегије реформе јавне управе за период од 2021. до 2030. године са 

пратећим програмима (Програм реформе управљања јавним 

финансијама 2021-2025, Програм унапређења управљања јавним 

политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. и   

Програм за реформу система локалне самоуправе за период 2021-

2025).

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.3.4.1: Увођење нове 

функционалности ЈИС-а за 

аутоматско генерисање ПФЕ 

образаца

4. квартал 2022. - .. . .

1.3.4.2: Прилагођавање модула 

ЈИС-а за АПСПВ новом 

формату АПСПВ-а

4. квартал 2022. - Развијен је модул у ЈИС-у за планирање АПСПВ-а и 

извештавање о напретку. Развој се налази у тестној фази..

Развој модула за АПСПВ тече по 

плану..

Током 2022. биће завршено 

тестирање модула и постављено 

на продукционо окружење ЈИС-а и 

биће коришћен приликом израде 

новог АПСПВ-а..



РСЈП у току

РСЈП,ГЕНСЕК није започето

РСЈП,ГЕНСЕК није започето

РСЈП,ГЕНСЕК није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

РСЈП није започето

1.3.4.3: Спровођење обуке за 

ОДУ за израду и праћење 

спровођења АПСПВ

1. квартал 2022. - У току је припрема онлине обуке за АПСПВ која ће бити 

завршена у првој половини године..

Најадекватнији период за 

спровођење обука је у фази 

припреме новог АПСПВ-а односно 

након формирања Владе..

Обуке ће се  спровести у другој 

половини године, приликом 

припреме новог АПСПВ..

1.3.4.4: Израда функционалне 

спецификације за интеграцију 

ЈИС-а и ПИРВ-а

4. квартал 2025. - .. . .

1.3.4.5: Надоградња ЈИС-а за 

интеграцију ЈИС и ПИРВ-а и 

провера на тестном окружењу

1. квартал 2024. - .. . .

1.3.4.6: Обука корисника за 

коришћење ЈИС-а са 

интегрисаним ЈИС и ПИРВ

2. квартал 2024. - .. . .

1.3.4.7: 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 2022. - .. Није започето јер нису обезбеђена 

донаторска средства..

Биће започето кад се обезбеде 

средства од донатора..

1.3.4.8: Проширење 

функционалности ЈИС-а за 

генерисање различитих приказа 

извештаја и статистике о 

напретку у спровођењу 

докумената јавних политика

1. квартал 2025. - .. . .

1.3.4.9: Почетак развоја ЈИС-а 

за праћење спровођења и 

извештавања о планским 

документима на локалном нивоу

4. квартал 2025. - .. . .

.

Посебан циљ 1.4: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА УЧЕШЋА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ПРИВРЕДЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У РАНИМ ФАЗАМА ПРИПРЕМЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Удео усвојених ДЈП током чије припреме је спроведен консултативни процес у 

складу са ЗоПС у укупном броју усвојених ДЈП у календарској години (%)

100 (2020) 100 96,2 Од 26 усвојених ДЈП за које је потребно спровести консултације, 

консултације нису спроведене за Предлог Акционог плана за 

спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у 

Републици Србији за период од 2020 до 2024, у периоду од 2021. до 

2022. године. 

Удео  усвојених закона током чије припреме је спроведен консултативни процес 

у складу са ЗоПС у укупном броју усвојених закона у календарској години (%)

35.71 (2020) 40 44,4  

Удео донетих уредби током чије припреме је спроведен консултативни процес у 

складу са ЗоПС у укупном броју донетих уредби у календарској години (%)

11.46 (2020) 15 21,4  

.



Носилац Статус

РСЈП у току

ИТЕ завршено

ИТЕ завршено

НАЈУ у току

РСЈП у току

ГЕНСЕК није започето

РСЈП у току

Мера 1.4.1: Успостављање и спровођење адекватних механизама контроле квалитета консултација и јавних расправа и ефикасности и коришћења  портала за електронске консултације

Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Број посетилаца портала е-Консултације у току календарске године (Број) 0  0 159 Наведен је број креираних налога на порталу за грађане, од тренутка 

када је портал почео са радом 16. децембра 2021. до 1. фебруара 2022. 

године. Назив показатеља ће бити промењен у "Број креираних налога 

за грађане на порталу е-Консултације", јер није могуће извући 

информацију о броју посетилаца са портала.

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.4.1.1: Преиспитивање 

обухвата прописа и ДЈП за које 

је потребно спровести 

консултације и начин на који се 

консултације спроводе

4. квартал 2022. - Започете су припремне активности за рад на новој уредби 

којом се уређује анализа ефеката прописа..

. Објава о почетку израде на порталу 

еКонсултације. Наставак анализе и 

израда предлога уредбе у складу 

са утврђеним стањем. Усвајање 

уредбе на седници Владе..

1.4.1.2: Израда посебног 

техничког упутства о начину 

коришћења Портала е-

Консултације и достављање 

државним органима

4. квартал 2021. - Урађено. Упутства се налазе у оквиру саме апликације, и у 

зависности од улоге видљива су корисницима када се улогују 

у систем..

. .

1.4.1.3: Обуке ОДУ за употребу 

платформе е-Консултације

4. квартал 2021. - Обуке су одржане.. . .

1.4.1.4: Редовне обуке ОДУ за 

коришћење платформе е-

Консултације

4. квартал 2025. - У току марта 2022, одржане су четири обуке за представнике 

органа јавне управе..

. У плану је континуирано 

одржавање обука, у складу са 

потребама односно програмом 

НАЈУ..

1.4.1.5: Успостављање система 

за спровођење и праћења 

квалитета консултација и јавних 

расправа (е-Консултације)

1. квартал 2022. - Креиран је и стављен у употребу  портал еКонсултације, 

чиме је успостављен је систем за спровођење и праћење 

квалитета консултација и јавних расправа. До краја 2022 ће 

бити урађена надоградња портала. Тренутно се ради 

анализа алата и показатеља за претрагу портала, у циљу 

отклањања недостатака и унапређења њихове 

функционалности.

. Даљи рад на отклањању постојећих 

недостатака и развоју механизма 

за праћење квалитета ових 

процеса, као и унапређењу 

портала.

1.4.1.6: Израда извештаја о 

спровођењу консултативног 

процеса преко портала е-

Консултације као саставног дела 

Извештаја о раду Владе

4. квартал 2025. - .. . .

1.4.1.7: Анализа потреба за 

унапређењем портала е-

Консултације

4. квартал 2023. - Започета анализа недостатака на Порталу, у циљу израде 

техничке спецификације за унапређење..

. Ангажовање консултаната за 

израду техничке спецификације за 

расписивање тендера за извођаче 

који ће радити на корекцијама 

портала у складу са уоченим 

недостацима..

.

Мера 1.4.2: Јачање капацитета цивилног друштва за учешће у доношењу прописа и планских докумената

Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ



Носилац Статус

МЉМПДД није започето

МЉМПДД у току

МЉМПДД није започето

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Остварена вредност у 2021. Напомена

Број ресора у чијој надлежности су биле теме обухваћене друштвеним 

дијалогом у току календарске године (Број)

0  10 16  

Број представника ОЦД који су похађали обуке у току календарске године (Број) 0  30 0 Обуке за ОЦД су померене за 1. квартал 2022. године, када су и 

реализоване две обуке. 

Просечан број пристиглих коментара на документа јавних политика/прописе који 

су достављени у консултативном процесу путем портала е-Консултације (Број)

0  0 0  

.

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и предузете 

мере
Будући кораци за реализацију

1.4.2.1: Обуке ОЦД за учешће у 

процесу доношења прописа и 

докумената јавних политика, 

укључујући представљање 

значаја портала е- Консултације

4. квартал 2025. - .. . .

1.4.2.2: Друштвени дијалог 

(организација састанака са 

различитим  учесницима: ОЦД, 

академија, међународне 

организације и други друштвени 

чиниоци у зависности од 

области)

4. квартал 2025. - Током 4.квартала 2021. године реализовано је укупно 9 

друштвених дијалога чије теме су обухватиле надлежност 16 

ресора. На наведеним друштвеним дијалозима учешће су 

узели представници органа државне управе, независних тела 

и других инситутција и установа чији је оснивач Република 

Србија, као и представници организација цивилнго друштва..

. У току је припрема будућих 

дијалога у скаду са планом..

1.4.2.3: Изградња капацитета 

цивилног друштва за 

укључивање у процес израде 

ДЈП и прописа и праћење 

спровођења ДЈП и примене 

прописа

4. квартал 2025. - .. . .


