
 

 

АНАЛИЗА СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА 

Кроз процес стратешког планирања Влада и министарства утврђују своје стратешке 

циљеве, приоритете, као и активности и мере за процену успешности  остваривања тих 

циљева.  Стратешко планирање подразумева израду одређеног броја стратешких 

планова (стратегија развоја), као интегрисани скуп стратешких и оперативних циљева и 

активности, који су потребни да би се у будућности остварио жељени резултат. Ради 

остварења дефинисаних циљева, стратегије обично имају и акционе планове за њихово 

спровођење, односно годишње или вишегодишње планове, којима се детаљније 

дефинишу активности, мере и пројекти, носиоци активности, рокови за спровођење 

одређене активности, индикатори успешности, потребна финансијска средства и извори 

финансирања, законодавни и институционални оквир.       

Стратегије развоја су предвиђене Законом о Влади (Службени гласник број 55/2005, 

101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012-одлука УС, 72/2012, 7/2014-одлука УС и 44/2014) и 

Пословником о раду Владе (Службени гласник број 61/2006, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 

69/2010, 20/2011 и 30/2013) као тип докумената који доноси Влада. Члан 45. Закона о 

Влади каже да се стратегијом развоја утврђује стање области из надлежности 

Републике Србије, као и мере које треба предузети за њен развој. Пословник о раду 

Владе дефинише у члану 39а, да уз предлог стратегије развоја предлагач доставља и 

изјаву о оствареној сарадњи, односно прибављању мишљења од органа, организација и 

тела који према посебним прописима дају мишљења на нацрте, односно предлоге тих 

аката. Може се спровести јавна расправа и у припреми стратегије развоја (члан 41.), 

док је чланом 46. одређено да о стратегији развоја предлагач прибавља мишљење 

Републичког секретаријата за законодавство и Министарства финансија, као и 

Канцеларије за европске интеграције. 

У истраживању пошло се од анализе званичних стратешких докумената (стратегије, 

планови, програми), којe је обухватилo идентификацију постојећег стања, проблеме и 

недостатке актуелног стратешког оквира. Истраживањем је обухваћено 90 стратешких 

докумената са актуелним роком важења, који су класификовани у одређени број сектора 

(1. конкурентност, 2. правда, 3. пољопривреда и рурални развој, 4. саобраћај, 5. 

енергетика,  6. реформа јавне управе, 7. људски ресурси и друштвени развој, 8, тематска 

област медија, 9. животна средина и климатске промене, 10. унутрашњи послови, 11. 

тематска област цивилно друштво, 12. вишесекторска и 13. међународна) по узору на 

дефинисан секторски приступ у документу Национални приоритети за међународну 

помоћ за период 2014-2017, са пројекцијама до 2020, који је на предлог Канцеларије за 

европске интеграције, Влада РС усвојила 8.11.2013. године (а у складу са датим 

смерницама о дефиницијама сектора од стране Европског савета). 

Све стратегије су вишегодишње, углавном са роком важења 5-10 година, док у 24 

стратегије није дефинисана година престанка важења докумената. Спроведена анализа 

указује да квалитет постојећих стратешких докумената није на задовољавајућем нивоу, 

с обзиром да само 34,4% стратешких докумената има дефинисане квантитативне 

циљеве, који су углавном високо оптимистични, односно нереални и не постоји 

годишња ревизија постављених циљева у складу са актуелном економско-социјалном 

ситуацијом (економска криза, поплаве и сл.). Већина стратегија не садржи процену 

трошкова, односно средстава неопходна за реализацију циљева, а ако и постоји није 

јасно дефинисана веза између стратешког планирања и буџетирања, као и између 

вишегодишњих процена и накнадних ограничења у буџету. Поражавајућа је чињеница 

да у свега 22% стратегија постоји какав-такав финансијски план, односно средства за 



 

реализацију дефинисаних циљева. Иако у свакој стратегији постоји обавеза доношења 

акционог плана или програма имплементације, углавном у року од 6-12 месеци од 

доношења стратегије, ово није реализовано код свих докумената, односно 54,4% 

стратегија обухваћено је акционим планом. Од укупног броја донетих акционих планова 

око 78% је са важећим роком. Свега  19% усвојених стратешких докумената има 

финансијски и акциони план са важећим роком, насупрот 29% без јасно дефинисаних 

смерница у виду финансијског и акционог плана. 

Графикон 1: Стратешки документи са дефинисаним квантитативним циљевима,  

финансијским средствима и акционим планом 

 

Имајући у виду да је адекватан и хармонизован систем стратешког планирања и 

управљања развојем, предуслов уједначеног и бржег социо-економског раста, 

императив је превазилажење проблема у процесу стратешког планирања и реализације 

развојних приоритета у Србији, а који се своде на следеће:  

 Стратешки документи се развијају и примењују по принципу одоздо нагоре (bottom-

up approach); 

 Велики број стратешких докумената (укупно и унутарсекторских), међусобно 

неусаглашених, са нејасним начином дефинисања приоритета и нереално 

постављеним циљевима; 

 Недовољна компатибилност (међуусклађеност) стратешких докумената како у 

погледу методологије, тако и у смислу временских рокова, терминологије и 

структуре; 

 Недостатак акционих и финансијских планова, као основе за имплементацију 

развојних циљева, као и недостатак извештаjа о току реализације; 

 Неусклађеност развојних и секторских стратешких докумената са буџетским 

процесима и програмима финансијске подршке (Фонд за развој, Нип), што резултира 

немогућношћу алокације финансијских ресурса према дефинисаним циљевима; 

 Непостојање формално прописаног свеобухватног методолошког оквира за 

стратешко планирање развоја, чиме је отежано хоризонтално повезивање и 

интегрисање стратегија; 

 Недостатак хијерархијски усаглашених секторских стратешких докумената за 

кључне развојне приоритете; 

 Непостојање усаглашених механизама и метода мониторинга и евалуације развојних 

и секторских стратешких докумената; 
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 Непостојање оквирних (кровних) секторских стратегија, као и јединственог 

националног стратешког оквира (недостаје кровни стратешки документ као што је 

Национални план развоја). 

У Србији не постоји кровни документ у виду националнг стратешкг плана развоја, који 

би био заснован на дугорочној визији са јасно дефинисаним приоритетима, мерама и 

активностима/пројектима за спровођење. Многе стратегије у свом називу имају префикс 

национална стратегија или стратегија развоја, али оне по свом садржају и области коју 

обрађују не могу се сматарати кровном стратегијом,  јер се баве искључиво 

стратегијским планирањем појединих сектора.  

Прва вишесекторска стратегија је Национална стратегија одрживог развоја за период 

2009-2017. (Службени гласник Републике Србије бр. 57/2008), која је обухватила више 

различитих сектора и представљала је значајан напредак у односу на претходне 

стратегије. Стратегија одрживи развој дефинише као циљно оријентисан, дугорочан, 

непрекидан, свеобухватан и синергетски процес који утиче на све аспекте живота 

(економски, социјални, еколошки и институционални) на свим нивоима. Развијена је 

кроз широки консултативни процес у периоду 2005-2008. као резултат обавезе коју је 

наша држава прихватила на Светском самиту о одрживом развоју у Јоханесбургу 2002. 

године. Детаљнија анализа ове стратегије указује да се није показала ефикасном у 

остварењу постављених циљева усмерених ка успостављању конкурентне привреде, 

смањењу сиромаштва, успостављању владавине права, изградњи добре управе, смањењу 

негативних утицаја на загађење животне средине. А као основни недостатак 

идентификован је неадекватно успостављен система праћења и оцењивања, као и 

изостанак потребне ревизије овог документа у складу са тренутном економском 

ситуацијом. Стратегијом је утврђено оснивање Канцеларије за одрживи развој, што се 

није остварило услед настале економске и финансијске кризе, већ је у оквиру Кабинета 

потпредседника Владе задуженог за европске интеграције, од јула 2007. године 

успостављена Група за одрживи развој, која  обавља послове координације рада 

државних институција у области одрживог развоја. Урађен је један Извештај о напретку 

у спровођењу Националне стратегије одрживог развоја, који је показао да је од укупно 

планираних 512 мера/активности у 2008. И 2009. години реализовано око 52%, при чему 

се највећи број реализованих активности односио на област економије засноване на 

знању (75,3 %);  у области друштвеног развоја реализовано је 52,7% предвиђених 

активности, док је у области заштите животне средине 42,5%. Изостављен је наставак 

праћења, оцењивања и координације, ради утврђивљања сазнања о лошим и добрим 

потезима и у исто време смерницама за будуће одлуке.  

Посматрано по дефинисаним секторима највећи број стратешких докумената урађен је 

у сектору људски ресурси и друштвени развој (28,2% донетих стратегија), следе 

унутрашњи послови (17,8%), конкурентност (13,3%) и правда (12,2%). 

 

Графикон 2: Број стратегија са важећим роком по секторима 
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I Конкурентност. Сектор конкурентности подразумева низ стратегија са циљем 

искоришћења потенцијала привреде Србије. Једна је од бројнијих сектора јер обухвата 

12 стратегија, док се у наредном периоду очекује усвајање још 5. Скоро половина 

покрива петогодишње периоде, 1/4  деценијске, а 1/4 нема одређен рок трајања. Иако је 

у свим стратегијама предвиђено доношење акционих планова, углавном у року од 6 

месеци од усвајања стратегије, само 2/3 садрже исти, при чему је један истекао. 

Половина садржи конкретне квантитативне циљеве, а само 2 јасно одређена финансијска 

средства за њихово остварење. 
Графикон 3: Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима 

 
II Правда. Сектор правде подразумева правосуђе, као и подршку заштити људских и 

мањинских права. Овај сектор обухвата 11 стратегија, при чему се Национална 

стратегија реформе правосуђа намеће као кровни документ и носилац реформи. Две 

немају утврђен рок важења, док остале трају краће од 8 година. Иако је у свим 

стратегијама предвиђено доношење акционих планова, 6 садржи исти, при чему је за два 

истекао рок важења. Само  Национална стратегија за побољшање положаја жена и 

унапређивање родне равноправности 2009-2015 садржи одређени број конкретних 

квантитативних циљева, док су средства за остварење циљева наведена само у 

Стратегији за унапређивање положаја Рома у Републици Србији. 

Графикон 4:Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима 

 
 

III Пољопривреда и рурални развој. Сектор пољопривреде и руралног развоја 

обухвата пољопривредну производњу, шумарство, рибарство, безбедност хране, 

добробит животиња и рурални развој. У овом сектору постоје 4 стратегије при чему је 

Стратегија развоја шумарства Републике Србије једини важећи стратешки документ,  

док се у наредном периоду очекује усвајање још 3 стратегија. Као кровни документ 

намеће се Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја која је у фази нацрта и 
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једина са дефинисаним квантитативним циљевима, роком трајања и пројектованим 

буџетом. Важеће стратегије у овом сектору нису праћене квантитавним циљевима, 

средствима за реализацију односно акционим плановима што умањује могућност 

њиховог праћења и евалуације. 

 

IV Саобраћај. Област саобраћаја обухвата 2 стратегије са 2 важећа акциона плана, при 

чему једна садржи квантитативне циљеве, а ниједна финансијска средства за њихово 

остварење. Очекује се усвајање још 3 стратегије из ове области. 

Графикон 5: Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима 

 
 

V Енергетика. Сектор енергетике обухвата производњу електричне и топлотне енергије 

односно експлоатацију  ресурса угља, нафте, гаса и обновљивих  извора енергије. 

Актуелна енергетска политика у Републици Србији успостављена је Стратегијом 

развоја енергетике за период 2005-2015. године. праћена акционим планом којим се 

утврђују циљеви развоја, мере и средства за њихово спровођење. Стратегија развоја 

енергетике која покрива период до 2025. са пројекцијама до 2030. године тренутно је у 

припреми, а њеним се усвајањем осигурава несметан прелаз на нов свеобухватани 

стратешки оквир у сектору.   

Графикон 6: Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима 

 

 

VI Реформа јавне управе. Овај сектор подразумева промене са циљем побољшања 

рада јавне управе на свим нивоима, као и управљање информацијама и статистиком. 

Обухвата 6 стратегија, углавном петогодишњих, при чему 2 садрже акционе планове 

који истичу на крају 2014. године. Као најсвеобухватнији документ намеће се  

Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији. Две стратегије садрже наведене 
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квантитативне циљеве, али ниједна средства за њихово остварење. Очекује се усвајање 

још 5 стратегија из ове области. 

 

 

 

Графикон 7: Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима 

 
 

VII Људски ресурси и друштвени развој. Сектору људских ресурса и друштвеног 

развоја припада највећи број стратегија - 25 што чини ¼ укупном броја стратегија. 

Сектор људских ресурса и друштвеног развоја обухвата стратегије из области 

запошљавања и тржишта рада (2), образовања (3), социјалног укључивања (7), здравља 

(10) и питања младих (3). Код 3 стратегија (Стратегија каријерног вођења и саветовања 

у Републици Србији, Стратегија развоја здравља младих, Национална стратегија 

заштите менталног здравља) период имплементације завршава се 2014.  Из овог 

сектора свега 8 стратегија има дефинисане квантитавне циљеве, предвиђена средства за 

реализацију односно акционе планове. 

Графикон 8: Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима  

 

VIII Медији (тематска област). Ова тематска област обухвата под-области медија и 

преласка на дигитално емитовање. Подразумева 3 стратегије са 3 важећа акциона плана, 

уз прецизно наведене квантитативне циљеве, док једна садржи и предвиђена средства за 

њихово остварење. Очекује се усвајање још једне стратегије. 

Графикон 9: Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима 
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IX Животна средина и климатске промене. Сектор животне средине и климатских 

промена обухвата 8 постојећих и 2 будуће стратегије које су у фази нацрта. Национални 

програм заштите животне средине 2010-2019. године покрива све аспекте политике 

животне средине и дефинише њене стратешке и специфичне циљеве. Иако је у свим 

стратегијама предвиђено доношење акционих планова, 4 садржи исти. Само 2/5 

стратегија садржи конкретне квантитативне циљеве и средства потребна за реализацију 

циљева.  

Графикон 10: Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима 

 

X Унутрашњи послови. Унутрашњи послови обухватају општу безбедност и 

сигурност, превенцију и одбрану од разних врста криминала, као и управљање и 

контролу граница, а са 16 стратегија друга је најбројнија област. Међутим, само 6 

стратегија садржи акциони план, од чега су 4 важећа, при чему само једна садржи 

наведене квантитативне циљеве, а једна предвиђена финансијска средства. Половина 

обухвата приближно петогодишње периоде, а трећина нема дефинисан рок престанка 

важења. Стратегија развоја Министарства унутрашњих послова (2011-2016) намеће 

се као кровни документ.  

Графикон 11: Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима 
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XI Цивилно друштво. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је започела 

израду јединог стратешког документа који се бави овом облашћу - Стратегије за развој 

подстицајног окружења за развој цивилног друштва чије се усвајање очекује за крај 

2014. године.  

 

XII Вишесекторскe. Вишесекторске стратегије су широко постављене стратегије и у 

великој мери доприносе усклађивању секторских политика. Као кровни документ се 

намеће Стратегија одрживог развоја  која тежи економском  расту који се заснива на 

заштити животне средине и постизање социјалне рамнотеже. У Републици Србији 

постоје 5 важећих вишесекторских стратегија које притом имају дефинисане  

квантитативне циљеве и акциони план, при чему је код 2 акциона плана истекао рок 

важења.  

Графикон 12: Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима  

 

 

XII Међународне. Ова област обухвата повезивање Србије као саставног дела три 

европске регије: Југоистичне Европе, Дунавске и Јадранско-јонске регије. Обухвата 3 

стратегије, од којих две садрже важећи акциони план, а једна јасно утврђене 

квантитативне циљеве. Међутим, финансијска средства за остварење конкретних 

циљева нису наведена. 

Графикон 13: Учешће важећих стратешких докумената са дефинисаним критеријумима  
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АНАЛИЗА МАТРИЦЕ КВАЛИТАТИВНЕ УСКЛАЂЕНОСТИ ПО СЕКТОРИМА  

 

Анализа усклађености квалитативних циљева обухватила је 96 стратешких докумената, 

од чега 89 важећих стратегија (без фискалне стратегије), 4 будуће и 3 међународне 

стратегије.   

I Kонкурентност  

Квалитативни циљеви 13 стратегија који се односе на конкурентност (међу којима су 

две будуће), усаглашени су у укупно 42 документа. Међусобна усклађеност стратегија 

из овог сектора износи 53,8%, а највише се преклапају са стратегијама из сектора 

људских ресурса (44%). Посматрајући стратегије појединачно, највишу усаглашеност 

има Стратегија индустријског развоја (I/1.1.), чији су циљеви у складу са циљевима 11 

стратегија самог сектора конкурентности (од 13), као и са циљевима 25 докумената који 

се односе на остале секторе. Најмању квалитативну усаглашеност има Нацрт националне 

стратегије за унапређење квалитета корпоративног финансијског извештавања и 

ревизије 2011-2020 (I/1.13.), чији су квалитативни циљеви усаглашени са само две 

стратегије конкурентости. Са међународним стратегијама, поред стратегије индустрије, 

квалитативно су усклађене Стратегија научног и технолошког развоја (I/1.7.) и Нацрт 

стратегије развоја предузетништва и конкурентности (I/1.14.). 
 

Табела 1: Стратегије сектора конкурентности (I)  

бр. 
стрaт

егија 

шифра 
страте

гије 

циљеви 

стратегија 

конкурентн

ости 

усклађени у 

укупном 

броју 

докумената 

циљеви старатегија конкурентности усклађени у документима 

других сектора међусобна 

усклађеност 

стратегија у 

сектора 

конкурентн

ости (I) 

уку

пан 
број 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

1 I/1.1. 36 25 2 2  3 2 6 1 5  1 2 1 11 

2 I/1.2. 27 17  1 1  3 6 2  1 1 2  10 

3 I/1.3. 19 11  1 1  1 3 2 1   2  8 

4 I/1.4. 17 10  2 1 3  1 1 1  1   7 

5 I/1.5. 6 2        1   1  4 

6 I/1.7. 25 18  1 2 2 1 5 2 1   2 2 7 

7 I/1.8. 8 4   1    2    1  4 

8 I/1.9. 24 15   1 1  5 3  3  2  9 

9 I/1.10. 9 4  1   1  1    1  5 

10 I/1.11. 11 4   2   1 1      7 

11 I/1.12. 9 5    1  1 2   1   4 

12 I/1.13. 8 6     3 3       2 

13 I/1.14. 21 15     3 6 2    2 2 6 

усклађеност циљева из сектора конкурентности 53,8% 84* 

* број преклапања делити са 2 да би се приказао тачан број докумената  

 

II Правда 

Квалитативни циљеви 11 стратегија који се односе на област правде, усаглашени су у 

укупно 26 докумената. Међусобна усклађеност стратегија из овог сектора износи 47,3%, 

а највише се преклапају са стратегијама из VII сектора (људски ресурси). Посматрајући 

стратегије појединачно, највишу усаглашеност имају две стартегије (Национална 

стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица II/2.11. и 

Стратегија превенције и заштите од дискриминације II/2.14), чији се циљеви преклапају 

са 7 стратегија самог сектора правде и са високим бројем осталих докумената (стратегија 

II/ 2.11. са 14, а стратегија II/ 2.14. са 18 докумената који се односе на остале секторе). 

Најмању усаглашеност има Стратегија заштите података о личности (II/2.6.), чији су 

квалитативни циљеви усаглашени са само једном стратегијом правде.  



 
 

 

 

Табела 2: Стратегије сектора правде (II) 

бр. 

стрaт
егија 

шифра 

стратег
ије 

циљеви 

стратегија 

правде 

усклађени 

у укупном 

броју 

докумената 

циљеви старатегија правде усклађени у документима других сектора 
међусобна 

усклађеност 

стратегија у 

сектору 

правде (II) 

уку
пан 

број 

I III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

1 II/2.1. 25 21   1 2 3   8 1 1 3   2   4 

2 II/2.5. 12 8           1     7       4 

3 II/2.6. 6 5         1   3   1       1 

4 II/2.7. 14 9         3       6       5 

5 II/2.8. 16 10           9     1       6 

6 II/2.9. 27 21 1         13 1   4   2   6 

7 II/2.10. 8 3           2     1       5 

8 II/2.11. 21 14           12     1   1   7 

9 II/2.12. 6 1           1             5 

10 II/2.13. 9 7           4     3       2 

11 II/2.14. 25 18 1       1 12     3   1   7 

усклађеност циљева из сектора правде 47,3%  52 

 

III Пољопривреда и рурални развој 

Квалитативни циљеви две стратегије који се односе на пољопривреду потпуно су 

усаглашени (100%) у свом сектору. Обе стратегије се највише преклапају са стратегијама 

из IX сектора (животна средина). Посматрајући стратегије појединачно, циљеви 

Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја, која је у нацрту (III/3.2.), усклађени 

су са циљевима из 25 стратегија осталих сектора (што указује на позитивну ширину 

стратешких циљева). Поред тога, Нацрт је у складу са међународном стратегијом ЕУ за 

Дунавски регион.     

Табела 3: Стратегије сектора пољопривреде (III)  

бр. 
стрaт

егија 

шифра 
стратег

ије 

циљеви 

стратегија 

пољо. 

усклађени у 

укупном 

броју 

докумената 

циљеви старатегија пољопривреде усклађени у документима 

других сектора 
међусобна 

усклађеност 

стратегија у 

сектору 

пољопри-

вреде (III) 

ук
уп

ан 

бр
ој 

I II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

1 III/3.1. 15 14 3       1     6 2   2   1 

2 III/3.2. 26 25 5 1     3 5   5 3   2 1 1 

усклађеност циљева из сектора пољопривреде 100,0% 2 

 

IV Саобраћај 

Квалитативни циљеви две стратегије саобраћаја немају међусобних додирних тачака 

услед специфичних области посматрања, односно, бележе виши степен повезаности са 

циљевима стратегија других сектора. Конкретно, циљеви Стратегије развоја поштанских 

услуга (IV/4.1) усклађени су са укупно 8 докумената, од којих се 4 односе на област 

конкурентности (I), док су циљеви Стратегије развоја железничког, друмског, водног, 

ваздушног и интермодалног транспорта (IV/4.2.) усклађени са 16 докумената (од којих 

се 5 односе на конкурентност, а 4 на област унутрашњих послова). 

Табела 4: Стратегије сектора саобраћаја (IV)  

циљеви 

стратегија 

циљеви старатегија саобраћаја усклађени у документима других 

сектора 

међусобна 

усклађенос



 

бр. 
стрaт

егија 

шифра 
стратег

ије 

саобраћаја 

усклађени у 

укупном 

броју 

докумената 

ук

уп
ан 

бр

ој 

I II III V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

т стратегија 

у сектору 

саобраћаја 

(IV) 

1 IV/4.1. 8 8 4 1     1           2   0 

2 IV/4.2. 16 16 5 1   2       1 4   3   0 

повезаност са циљевима стратегија других сектора  0 

V Енергетика 

Квалитативни циљеви три стратегије (са једном будућом) који се односе на енергетику 

потпуно су усаглашени (100%) у свом сектору, а највише се преклапају са стратегијама 

из области животне средине (50%). Посматрајући стратегије појединачно, циљеви 

Стратегије развоја енергетике (V/5.1.) и Националне стратегије развоја енергетике 

(V/5.2.), усклађени су са циљевима 18 стратегија из осталих сектора, а са међународном 

стратегијом Југоисточна Европа 2020. усклађена је Стратегија управљања минералним 

ресурсима.  
Табела 5: Стратегије сектора енергетике (V)  

бр. 

стрaте
гија 

шифра 

стратег
ије 

циљеви 

стратегија 

енергетике

усклађени 

у укупном 

броју 

докумената 

циљеви старатегија енергетике усклађени у документима других 

сектора међусобна 

усклађеност 

стратегија у 

сектора 

енергетике 

(V) 

уку
пан 

број 

I II III IV VI VII VIII IX X XI XII XIII 

1 V/5.1. 20 18 4 1  1 1 1 2 4  1 3  2 

2 V/5.2. 20 18 4 1  1 1 1 2 4  1 3  2 

3 V/5.3. 12 10 2 1      4   2 1 2 

међусобна усклађеност циљева стратегија сектора енергетике 100% 6 

 

VI Реформа јавне управе 

Квалитативни циљеви 6 стратегија који се односе на реформу јавне управе, међусобно 

су усклађени 26,7% и највише се преклапају у стратегијама конкурентности (7 од 13 

стартегија конкурентности). Посматрајући стратегије појединачно, Стратегија развоја 

званичне статистике (VI/6.3.), повезана је са 30 стратешких докумената, од којих се 10 

односе на област људских ресурса. Најмању квалитативну усаглашеност има Стратегија 

комуникације о приступању ЕУ (VI/6.5.), чији су циљеви повезани само са једним 

документом (Националном стратегијом реформе правосуђа).  
Табела 6: Стратегије сектора реформе јавне управе (VI)  

бр. 

стрaте

гија 

шифра 

стратег

ије 

циљеви 

стратегија 

реформе 

усклађени 

у укупном 

броју 

докумената 

циљеви старатегија реформе усклађени у документима других 

сектора међусобна 

усклађеност 

стратегија у 

сектору 

реформе 

(VI) 

уку

пан 

број 

I II III IV V VII VIII IX X XI XII XIII 

1 VI/6.1. 9 7 4 1     1  1    2 

2 VI/6.2. 7 5 1 1    1   2    2 

3 VI/6.3. 30 29 6  2 1 2 10 2 3 1  2  1 

4 VI/6.4. 4 3   1     1   1  1 

5 VI/6.5. 1 1  1         0  0 

6 VI/6.6. 10 8 3 2 1   1   1  0  2 

међусобна усклађеност циљева стратегија сектора реформе јав. управе 26,7% 8 

 

VII Људски ресурси и друштвени развој 



 

Квалитативни циљеви 24 стратегија који се односе на људске ресурсе, преплићу се са 

великим бројем документа (85), међутим, међусобна усклађеност стратегија из овог 

сектора износи 30,8%. Највише преклапање бележе са стратегијама из сектора правде. 

Посматрајући стратегије појединачно, највишу усаглашеност има Стратегија 

унапређења положаја особа са инвалидитетом (VII/7.17.), чији су циљеви усклађени са 

13 докумената из сектора људских ресурса (од 24), затим Национална стратегија за 

младе и Стратегија јавног здравља (у 11 докумената) и друге. Најмању квалитативну 

усаглашеност има Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре 

(VII/7.24.).  
 

 
Табела 7: Стратегије сектора људски ресурси и друштвени развој (VII)  

бр. 

стрa

теги
ја 

шифра 

стратегије 

циљеви 

стратегија 

људских р. 

усклађени 

у укупном 

броју 

докумената 

циљеви старатегија људских ресурса усклађени у документима 

других сектора 
међусобна 

усклађеност 

стратегија у 

сектору 

људских 

ресурса 

(VII) 

уку

пан 
број 

I II III IV V VI VIII IX X XI XII XIII 

1 VII/7.1. 10 4 2     1     1  6 

2 VII/7.2. 42 32 8 6 1  2 1 2 3 2  4 3 10 

3 VII//7.3. 18 12 6 2    1  1   2  6 

4 VII//7.4. 19 14 6 4 1   1     2  5 

5 VII//7.5. 26 15 4 5 1   1  1 1  2  11 

6 VII/7.6. 9 4  1         3  5 

7 VII/7.7. 24 14 2 6 1   1   1  3  10 

8 VII/7.8. 16 8  4 1   1     2  8 

9 VII/7.9. 17 7  5    1     1  10 

10 VII/7.10. 10 4 3          1  6 

11 VII/7.11. 6 3  1       1 1   3 

12 VII/7.12. 2 0             2 

13 VII/7.13. 6 0             6 

14 VII/7.14. 16 6  2    1     3  10 

15 VII/7.15. 9 1  1           8 

16 VII/7.16. 15 6 1 1     1    3  9 

17 VII/7.17. 20 7  3    1    1 2  13 

18 VII/7.18. 27 18 4 4    2   1 1 3 3 9 

19 VII/7.19. 11 7  5       2    4 

20 VII/7.20. 20 9 1 2     1  1  3 1 11 

21 VII/7.21. 9 2  1         1  7 

22 VII/7.22. 11 4  3         1  7 

23 VII/7.23. 9 5  5           4 

24 VII/7.24. 2 2  1         1  0 

међусобна усклађеност циљева стратегија људских ресурса 30,8% 170 

 

VIII Медији 

Квалитативни циљеви три стратегије који се односе на област медија потпуно су 

усаглашени (100%) у својој области, а највише се преклапају са стратегијама из области 

конкурентности. Посматрајући стратегије појединачно, циљеви Стратегије развоја 

електронских комуникација (VIII/8.3.) усклађени су са циљевима 17 стратегија из 

осталих области (од којих се 9 односе на област конкурентности).  
 
Табела 8: Стратегије тематске области медија (VIII)  



 

бр. 

стрaт

егија 

шифра 
стратегије 

циљеви 

стратегија 

медија 

усклађени у 

укупном 

броју 

докумената 

циљеви старатегија медија усклађени у документима других 

области међусобна 

усклађеност 

стратегија у 

области 

медија 

(VIII) 

укупа

н број 
I II III IV V VI VII IX X XI XII XIII 

1 VIII/8.1. 14 12 5 3       1 1 1 1      2 

2 VIII/8.2. 11 9 5 1     2           1  2 

3 VIII/8.3. 19 17 9 1     2 2 3          2 

међусобна усклађеност циљева стратегија области медија 100,0 % 6 

 

IX Животна средина и климатске промене 

Квалитативни циљеви 8 стратегија које се односе на животну средине, усаглашени су у 

23 статегије сектора. Међусобна усклађеност стратегија из овог сектора је висока и 

износи 82,1%, а највише се преклапају са документима сектора XII, односно са 

Просторним планом и Националном стратегијом одрживог развоја. Посматрајући 

стратегије појединачно, највишу усаглашеност има Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса (IX/9.8.), чији су циљеви у складу са циљевима 7 

стратегија самог сектора животне средине (од 8), као и са циљевима из 21 докумената 

који се односе на остале секторе. Са међународним стратегијама квалитативно је 

усклађено 5 стратегија.  
Табела 9: Стратегије сектора животна средина и климатске промене (IX)  

бр. 

стрaт
егија 

шифра 

стратегије 

циљеви 

стратегија 

ж. средине 

усклађени у 

укупном 

броју 

докумената 

циљеви старатегија ж. средине усклађени у документима других 

сектора међусобна 

усклађеност 

стратегија у 

сектору ж. 

средине 

(IX) 

укупа

н број 
I II III IV V VI VII VIII X XI XII XIII 

1 IX/9.1. 10 5             1 1     2 1 5 

2 IX/9.2. 11 5         2           2 1 6 

3 IX/9.3. 12 6 1   1   1 1         2  6 

4 IX/9.4. 13 7 1   2   2           2  6 

5 IX/9.5. 11 6 1   2   1           2  5 

6 IX/9.6. 10 6     2           1   2 1 4 

7 IX/9.7. 22 15 2   2   3 2 1   1   2 2 7 

8 IX/9.8. 28 21 4 1 2 1 3 1 3   2   2 2 7 

међусобна усклађеност циљева стратегија сектора животне средине 82,1% 46 

 

X Унутрашњи послови 

Квалитативни циљеви 16 стратегија који се односе на унутрашње послове, преплићу се 

са великим бројем документа (44), међутим, међусобна усклађеност стратегија из овог 

сектора износи 36,7%. Највише преклапање бележе са стратегијама из сектора правде. 

Посматрајући стратегије појединачно, највишу усаглашеност имају Стратегија развоја 

Министарства унутрашњих послова (X/10.10.) и Стратегија националне безбедности 

(X/10.16.) чији су циљеви усклађени са по 10 докумената из сектора унутрашњих 

послова (од 16). 
Табела 10: Стратегије сектора унутрашњих послова (X)  

шифра 

стратегије 

циљеви 

стратегија 

циљеви старатегија унутр. посл. усклађени у документима других 

сектора 

међусобна 

усклађеност 



 

бр. 

стрaт
егија 

унутр. 

посл. 

усклађени 

у укупном 

броју 

докумената 

укуп

ан 
број 

I II III IV V VI VII VIII IX XI XII XIII 

стратегија у 

сектору 

унутр. посл. 

(X) 

1 X/10.1. 13 9     2 1     1   3   2  4 

2 X/10.2. 2 0                        2 

3 X/10.3. 15 10 1 1       3 1       2 2 5 

4 X/10.4. 12 7     1 1     1   1   2 1 5 

5 X/10.5. 10 4   3         1          6 

6 X/10.6. 13 5   1 2 1               1 8 

7 X/10.7. 6 2   1       1            4 

8 X/10.8. 1 0                        1 

9 X/10.9. 2 1   1                    1 

10 X/10.10. 16 6   4   1       1        10 

11 X/10.11. 8 2   2                    6 

12 X/10.12. 4 1   1                    3 

13 X/10.13. 13 4   3                 1  9 

14 X/10.14. 25 18 1 9       1 5       2  7 

15 X/10.15. 12 5 1 2                 2  7 

16 X/10.16. 15 5 1 2                 2  10 

међусобна усклађеност циљева стратегија сектора унутр. посл. 36,7% 88 

 

XI Цивилно друштво 

Из ове области донешена је само Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног 

пословања (XI/11.1.), чији се циљеви преплићу у 9 стратегија. 
Табела 11: Стратегије области цивилног друштва (XI)  

бр. 

стрaт
егија 

шифра 

стратегије 

циљеви 

стратегија 

ц.друштва 

усклађени 

у укупном 

броју 

докумената 

циљеви старатегија ц.друштва усклађени у документима других 

области међусобна 

усклађеност 

стратегија у 

области 

ц.друштва 

(XI) 

укуп
ан 

број 

I II III IV V VI VII VIII IX X XII XIII 

1 XI/11.1. 9 9 4       2   3        

 

XII Вишесекторске 

Са стратешким докуменима из сектора XII, међу којима су Просторни план Републике 

Србије (XII/12.4.) и Национална стратегија одрживог развоја (XII/12.3.) усаглашено је 46 

анализираних стратегија, а међусобна усклађеност самих вишесекторских стратегија 

износи 75%. Највише преклапање квалитативних циљева бележе са стратегијама из 

сектора људских ресурса (VII).   
Табела 12: Вишесекторске (XII)  

бр. 
стрaт

егија 

шифра 

стратегије 

Циљеви 

вишесектор

ских 

стратегија 

усклађени 

у укупном 

броју 

докумената 

циљеви вишесекторских старатегија усклађени у документима других 

сектора међусобна 

усклађеност 

вишесекторс

ких 

стратегија у 

(XII) 

укуп

ан 
број 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIII 

1 XII/12.1. 3 2  1     1      1 

2 XII/12.2. 24 23  4  2 2  11   4   1 

3 XII/12.3. 45 44 8  2 1 3 1 16  8 3  2 1 

4 XII/12.4. 46 43 7 1 2 2 3 2 10 1 8 6  1 3 



 

међусобна усклађеност вишесекторских стратегија 75% 6 

 

XIII Међународне стратегије 
Са међународним стартегијама највише су усклађене стратегије сектора животне 

средине (5 докумената) и сектора људски ресурси и друштвени развој (3). Са 

Стратегијом ЕУ за дунавски регион (XIII/13.2.) усаглашени су циљеви 15 стратегија, а 

са стратегијом Југоисточна Европа 2020 (XIII/13.1.) 13 стартегија.  
 

Табела 13: Међународне стратегије (XIII)  

бр. 

стрaт
егија 

шифра 

стратегије 

Циљеви 

међународн

их 

стратегија 

усклађени 

у укупном 

броју 

докумената 

циљеви међународних старатегија усклађени у документима других 

стратегија међусобна 

усклађеност 

међународн

их 

стратегија у 

(XII) 

укуп
ан 

број 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 XIII/13.1. 13 12 3       1   3   3 1   1 1 

2 XIII/13.2. 15 14 2   1       2   4 3   2 1 

3 XIII/13.3. 2 2             2           0 

међусобна усклађеност међународних стратегија 33,3% 2 

 

 

 

 

 

Укупна усклађеност квалитативних циљева 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


