
 

 

Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама  

за период од 2015 до 2017. године 

 

Општи циљ: Успостављање ефикасног и ефективног система управљања јавним политикама и законодавног процеса  базираном на 

подацима и чињеницама (енг. Evidence-based policies) и  начелима добре регулаторне праксе 

Показатељ на нивоу општег циља: 

Унапређење ефективности Владе – 

Индекс управљања Светске банке  

Полазна година: 2013 Година реализације: 2020 

Вредност: 2,4 Вредност: 2,9 

Извор провере: Извештај Светеске банке  

Посебан циљ 1:  Унапређење система управљања јавним политикама 

Показатељ на нивоу посебног циља: 

Делотворност власти (Светска банка) 

Полазна година: 2013 Година реализације: 2017 

Вредност: 50,24 Вредност: 52 

Извор провере: Извештај Светске банке  

Мера 1.1.: Успостављање јединственог система за управљање јавним политикама који обезбеђује припрему докумената јавних политика усклађених 

са усвојеним стандардима 

Показатељ излазног резултата: Учешће броја предлога стратешких докумената усаглашених са усвојеним методологијама у укупном броју 

предложених стратешких докумената који су пристигли Републичком секретаријату за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП) на мишљење, на 

годишњем нивоу 

Полазна вредност: 0% Циљана вредност: 35% 

Извор провере: Извештај о раду РСЈП 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска средства Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИУО РСЈП Министарство државне 

управе и локалне 

самоуправе (у даљем 

тексту: МДУЛС) 

Генерални секретаријат 

Владе 

Редовна буџетска 

средства 

Секторска буџетска 

подршка 

ГИЗ - Програм за 

правне реформе 

Швајцарска 

развојна 

корпорација 

Закон о 

систему 

планирања 

Закон о 

државној 

управи 

2017. 

година 



Министарство финансија 

Служба за управљање 

кадровима (у даљем тексту: 

СУК) 

(„Службени 

гласник РС“ бр. 

79/05, 101/07, 

95/10 и 99/14) 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

1.1.1. Правно уређење 

система за управљање 

јавним политикама  

Министарство 

финансија 

РСЈП 

МДУЛС 

Усвојен пропис или акти којима се 

успоставља јединствени систем 

управљања јавним политикама са 

методолошким правилима 

Службени 

гласник РС 

1. квартал 

2016. 

године 

1.1.2. Израда 

приручника за примену 

методологије 

управљања јавним 

политикама 

РСЈП Генерални секретаријат 

Владе 

 

Објављен и јавно доступан приручник 

за управљање јавним политикама 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

www.gs.gov.rs 

1. квартал 

2016. 

године 

1.1.3. Спровођење 

обука државних 

службеника о 

унапређењу система 

управљања јавним 

политикама 

РСЈП Генерални секретаријат 

Владе 

Министарство финансија 

СУК 

Припремљени програми обука и 

обучено све органа државне управе (у 

даљем тексту: ОДУ), 3 обуке за 5 група, 

укупно 250 запослених у ОДУ  

Извештај о 

раду РСЈП 

Од 1. 

квартала 

2016, затим 

континуира

но 

1.1.4. Спровођење 

пилота израде 

планских докумената 

на републичком нивоу 

у складу са усвојеном 

методологијом 

РСЈП Генерални секретаријат 

Владе 

 

Израђено: 

- 4 средњорочна плана, 4 стратегије са 

АП, 4 програма, 8 концепт политика 

Извештај о 

раду РСЈП 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

 

Од 1. 

квартала 

2016, затим 

континуира

но 

1.1.5. Спровођење 

обука запослених у 

ЈЛС о унапређењу 

система управљања 

јавним политикама 

РСЈП СКГО Припремљени програми обука за 175 

општина и градова, укупно 500 

запослених, 300 носилаца политичких 

функција 

Извештај о 

раду РСЈП 

Од 3. 

квартала 

2016, затим 

континуира

но 

1.1.6. Спровођење 

пилота израде 

планских докумената 

ЈЛС у складу са 

РСЈП СКГО Израђено: 

- 12 средњорочних планова,12 

стратегија са АП, 12 програма, 

24 концепт политика 

Извештај о 

раду РСЈП 

Од 3. 

квартала 

2016, затим 

континуира

http://www.rsjp.gov.rs/
http://www.gs.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/


усвојеном 

методологијом 

но 

1.1.7. Успостављена 

сарадња ЈЛС у изради 

планских докумената 

СКГО РСЈП Закључени протоколи о сарадњи између 

ЈЛС у изради планских докумената 

Интернет 

страница СКГО 

Од 1. 

квартала 

2016, затим 

континуира

но 

1.1.8. Успостављање 

јединственог 

информационог 

система (ЈИС) који ће 

повезати плански и 

буџетски процес и 

омогућити 

извештавање на бази 

планова и извршења 

буџета 

РСЈП Генерални секретаријат 

Владе 

 

Утврђен функционални ЈИС у који се 

уносе сва планска документа, и на 

основу кога се извештава о стању јавних 

политика 

Извештај о 

раду РСЈП 

1. квартал 

2017 

1.1.9. Успостављање 

базе података 

докумената јавних 

политика на локалном 

нивоу 

РСЈП МДУЛС 

СКГО 

Успостављена база у коју се уносе сва 

документа јавних политика на локалном 

нивоу 

Извештај о 

раду РСЈП 

3. квартал 

2017 

Мера 1.2.: Успостављање средњорочног и годишњег планирања у органима државне управе које је засновано на приоритетима Владе и програмском 

буџету  

Показатељ излазних резултата: Проценат одступања укупног броја реализованих активности у односу на укупан број активности планираних 

годишњим планом рада Владе 

Почетна вредност: биће утврђено у 4. кварталу 2015. године Циљана вредност: биће утврђено у 4. кварталу 2015. године 

Извор провере: Извештај СИГМА 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска средства Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИУО РСЈП МДУЛС 

Генерални секретаријат 

Владе 

Министарство финансија 

Редовна буџеткса 

средства, 

Секторска 

буџетска подршка 

ГИЗ - Програм за 

правне реформе 

УСАИД - Пројекет 

за боље услове 

пословања 

Закон о 

државним 

службеницима 

(„Службени 

гласник РС“ бр. 

2017. 

године 



79/05, 81/05 – 

исправка, 83/05 

– исправка, 

64/07, 67/07 – 

исправка, 

116/08, 104/09 

и 99/14) 

Уредба о 

начелима за 

унутрашње 

уређење и 

систематизациј

у радних места 

у 

министарствим

а, посебним 

организацијама 

и службама 

Владе 

(„Службени 

гласник РС“ бр. 

81/07 – 

пречишћен 

текст, 69/08, 

98/12 и 87/13) 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

1.2.1. Анализирање 

испуњености 

прироритетних циљева 

наведених у Акционом 

плану за спровођење 

програма Владе 

РСЈП Сви носиоци активности у 

складу са Акционим 

планом за спровођење 

програма Владе 

Извештај о реализацији Акционог плана 

за спровођење програма Владе који 

садржи: 

- меру испуњености показатеља 

реализације приоритетних циљева 

- препоруке за ревизију приоритетних 

циљева Владе 

 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

1. квартал 

2016. 

године 

http://www.rsjp.gov.rs/


1.2.2. Ревидирање и 

доношење Акционог 

плана за спровођење 

програма Владе за 

период 2016-2018 

РСЈП Сви носиоци активности у 

складу са Акционим 

планом за спровођење 

програма Владе 

Усвојен Акциони план за спровођење 

програма Владе којим су одређени 

приоритети Владе у периоду 2016-2018 

Извештај са 

седнице Владе 

1. квартал 

2016. 

године 

1.2.3. Повезивање 

управљања јавним 

политикама са 

планирањем, 

припремом и 

извршењем 

програмског буџета 

Министарство 

финансија 

РСЈП 

 

Измењени или донети прописи којима 

се дефинишу стандарди и правила за 

усклађивање управљања јавним 

политикама са планирањем, припремом 

и извршењем буџета и израда упутства 

за примену стандарда и правила 

Службени 

гласник РС 

интернет 

странице 

Министарства 

финансија и 

РСЈП 

1. квартал 

2016. 

године 

1.2.4. Израда 

средњорочних планова 

рада ОДУ усклађених 

са приоритетима Владе 

и програмским 

буџетом 

ОДУ РСЈП 

 

Средњорочни планови ОДУ израђени у 

складу са методологијом за израду 

средњорочних планова 

Извештај о 

раду Владе 

од 2016. 

године 

континуира

но 

1.2.5. Спровођење 

обука државних 

службеника о процесу 

планирања, припреме и 

спровођења буџета, 

повезивања са 

средњорочним 

фискалним оквиром и 

планирањем јавних 

политика 

Министарство 

финансија 

 

РСЈП 

СУК 

Припремљени програми обука и 

одржано минимално 5 циклуса обука  

Извештај о 

раду 

Министарства 

финансија 

континуира

но 

1.2.6. Унапређење 

постојећих капацитета 

ОДУ за послове 

планирања кроз 

утврђивање модела за 

организацију 

студијско-аналитичких 

послова 

РСЈП МДУЛС 

Генерални секретаријат 

Владе 

 

Утврђен и усвојен модел за 

организацију студијско-аналитичких 

послова; 

 

Службени 

гласник 

РС 

2. квартал 

2016 године 

Посебан циљ 2:  Унапређење законодавног процеса и квалитета прописа 



Показатељ на нивоу посебног циља: 

Индекс квалитета прописа Светске банке 

Полазна година: 2013 Година реализације посебног циља: 2017 

Вредност: 51,2 Вредност: 53,1 

Извор провере: Извештај Светске банке 

Мера 2.1.: Утврђивање методолошких правила за спровођење Анализе ефеката прописа и њихово континуирано унапређивање 

Показатељ излазних резултата: Учешће броја нацрта закона усаглашених са методологијом за анализу ефеката прописа у укупном броју нацрта 

закона достављених на мишљење РСЈП за које је потребно урадити анализу ефеката, на годишњем нивоу 

Почетна вредност: 53% Циљана вредност: 65% 

Извор провере: Извештај o раду РСЈП 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска срества Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИУО РСЈП МДУЛС 

Републички секретааријат 

за законодавство 

Редовна буџетска 

средства 

ГИЗ - Програм за 

правне реформе 

УСАИД - 

Пројекет за боље 

услове пословања 

Пословник 

Владе 

(„Службени 

гласник РС“ бр. 

61/06 – 

прећишчен 

текст, 69/08, 

88/09, 33/10, 

69/10, 20/11, 

37/11, 30/13 и 

76/14) 

Уредба о 

методологији 

за управљање 

јавним 

политикама, 

анализи 

ефеката јавних 

политика и 

прописа и 

садржају 

појединачних 

докумената 

јавних 

политика 

2015 и 

континуира

но 

унапређење 



Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

2.1.1. Утврђивање 

методологије у складу 

са међународним 

стандардима 

спровођења Анализе 

ефеката прописа (у 

даљем тексту: АЕП) 

РСЈП Генерални секретаријат 

Владе 

- утврђен образац извештаја о 

спроводеној АЕП 

- утврђен образац мишљења РСЈП на 

извештај о спроведеној АЕП 

- утврђени критеријуми за одређивање 

да ли је за пропис потребно спровести 

основну или детаљну АЕП 

- утврђени стандарди спровођења 

основне и детаљне АЕП 

Службени 

гласник РС 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

1. квартал 

2016. 

године 

2.1.2. Унапређен 

постојећи приручник за 

спровођење АЕП у 

складу са усвојеном 

методологијом 

РСЈП  Јавно доступан приручник за 

спровођење АЕП  

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

2. квартал 

2016. 

године 

Мера 2.2.: Успостављање механизма за праћење ефеката примене прописа („ex post” анализа ефеката прописа) 

Показатељ излазних резултата: Учешће прописа који садрже детаљан преглед постојећег стања у односу на укупан број прописа који се усвоји на 

Влади на годишњем нивоу 

Почетна вредност: Утврдиће се у 4. кварталу 2015 Циљана вредност: 30%  

Извор провере: Извештај o раду РСЈП 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска срества Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИУО РСЈП МДУЛС 

Генерални секретаријат 

Владе 

Редовна буџетска 

средства 

ГИЗ - Програм за 

правне реформе 

Пословник 

Владе  

Уредба о 

начелима за 

унутрашње 

уређење и 

систематизациј

у радних места 

у 

министарствим

а, посебним 

2016 године 

http://www.rsjp.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/


организацијама 

и службама 

Владе 

(„Службени 

гласник РС“ бр. 

81/07 – 

пречишћен 

текст, 69/08, 

98/12 и 87/13) 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

2.2.1. Утврђивање 

обавезе ОДУ да у 

правилницима о 

унутрашњој 

организацији и 

систематизацији 

радних места предвиде 

организациону 

јединицу/запосленог 

задуженог за 

прикупљање података 

и контролу ефеката 

прописа током њихове 

примене 

МДУЛС РСЈП Измена прописа којим се утврђује 

обавеза за ОДУ да у правилницима о 

унутрашњој организацији и  

систематизацији радних места предвиде 

организациону јединицу/запосленог 

задуженог за прикупљање података и 

контролу ефеката прописа током 

њихове примене  

Службени 

гласник РС 

 

2. квартал 

2016. 

године 

2.2.2. Измене и допуне 

правилника о 

унутрашњој 

организацији и 

систематизацији свих 

ОДУ у складу са 

обавезом из активности 

2.2.1. 

Сви ОДУ МДУЛС - Сви ОДУ имаоци овлашћења за 

предлагање прописа су променили 

правилнике о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних места на 

начин да је предвиђено успостављање 

организационе јединице/запослени 

задужен за прикупљање података и 

контролу ефеката прописа током 

њихове примене 

Извештај о 

раду МДУЛС 

 

4. квартал 

2016 године 

Мера 2.3.: Увођење Теста утицаја на мала и средња предузећа и предузетнике  (МСП тест) у анализу ефеката прописа  

Показатељ излазних резултата: Учешће прописа који садрже детаљан преглед утицаја на мала и средња предузећа 



Почетна вредност: Утврдиће се у 4. кварталу 2015 Циљана вредност: 30%  

Извор провере: Извештај o раду РСЈП 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска срества Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИУО РСЈП Министарство привреде 

Генерални секретаријат 

Владе 

Републички секретаријат за 

законодавство 

Служба за управљање 

кадровима ( у даљем 

тексту: СУК) 

Министарство финансија 

Редовна буџетска 

средства 

УСАИД - Пројекет 

за боље услове 

пословања 

Пословник 

Владе  

2016 година 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

2.3.1. Анализа прописа 

чије образложење и 

АЕП садрже детаљан 

преглед утицаја на 

мала и средња 

предузећа и 

предузетнике (у даљем 

тексту МСПП) 

РСЈП  Утврђено учешће прописа који садрже 

детаљан утицаја на МСПП 

Извештај о 

раду РСЈП 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

4. квартал 

2015. 

године 

2.3.2. Утврђивање 

методологије за 

одређивање утицаја 

прописа на МСПП  

РСЈП Министарство привреде Израђено и објављено упутство за 

примену МСП теста 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

2. квартал 

2016 године 

2.3.3.Утврђена обавеза 

ОДУ да у извештаје о 

извршеној АЕП, 

укључе и податке о 

резултатима МСП 

теста 

Републички 

секретаријат за 

законодавство 

РСЈП 

Генерални секретаријат 

Владе 

 

Измена и доношење одговарајућих 

прописа 

Пословник 

Владе 

1. квартал 

2016 године 

http://www.rsjp.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/


2.3.4. Спровођење 

стручног усавршавања 

државних службеника 

у свим ОДУ за 

употребу МСП теста 

РСЈП Министарство привреде 

СУК 

 Утврђен програм и од  2016. године 

овакве се обуке одржавају редовно по 

предвиђеном програму СУК, а најмање 

једном квартално 

Извештај о 

раду РСЈП 

Програм 

општег 

стручног 

усавршавања 

државних 

органа за 2016. 

годину 

Контиурано 

2.3.5. Спровођење 

пилот анализа ефеката 

прописа у коју би био 

укључен Тест МСП 

Министарство 

привреде 

РСЈП 

Министарство финансија 

Израђене минимално 3 пилот анализе 

ефеката прописа у којима је укључен 

МСП тест 

Интернет 

странице: 

www.rsjp.gov.rs 

www.privreda.g

ov.rs 

4. квартал 

2016 године 

Мера 2.4.: Проширење обухвата Анализе ефеката прописа 

Показатељ излазних резултата: Учешће броја предлога подзаконских аката које доноси Влада и ОДУ које садрже извештај о спроведеној АЕП у 

односу на укупан број усвојених аката које доносе Влада и ОДУ 

Почетна вредност: 0% Циљана вредност: 25% 

Извор провере: Извештај o раду РСЈП 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска срества Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИУО РСЈП Републички секретаријат за 

законодавство 

Генерални секретаријат 

Владе 

Редовна буџетска 

средства 

Секторска буџетска 

подршка 

ГИЗ - Програм за 

правне реформе 

Пословник 

Владе 

Уредба о 

методологији 

за управљање 

јавним 

политикама, 

анализи 

ефеката јавних 

политика и 

прописа и 

садржају 

појединачних 

докумената 

2016 године 

http://www.rsjp.gov.rs/
http://www.privreda.gov.rs/
http://www.privreda.gov.rs/


јавних 

политика 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

2.4.1. Увођење обавезе 

ОДУ да спроводе АЕП 

за предлоге 

подзаконских аката и 

да израђују извештај о 

спроведеној АЕП, 

првенствено за оне са 

највећим директним 

утицајем на грађане и 

привреду 

Републички 

секретаријат за 

законодавство 

 

РСЈП 

Генерални секретаријат 

Измена или доношења прописа којима 

се: 

- одређују критеријуми за које 

подзаконске акте је потребне урадити 

извештај о спроведеној АЕП; 

- одређују стандарди квалитета 

Ивештаја о спроведној АЕП на 

подзаконксе акте; 

- одређује обавеза ОДУ да достављају 

Извештаје о спроведеној АЕП РСЈП на 

мишљење 

Службени 

гласник РС 

 

1. квартал 

2016 године 

2.4.2. Реорганизација и 

подизање капацитета 

РСЈП у складу са 

утврђеним потребама, а 

у односу на обавезу 

давања мишљења на 

подзаконска акта 

(АЕП) 

РСЈП Генерални секретаријат 

Владе 

Измењен Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

места у РСЈП; 

Спроведено најмање једна обука за 

запослене на пословима давања 

мишљења на АЕП 

Правилник о 

унутрашњој 

организацији и 

систематизациј

и радних места 

у РСЈП и  

Информатор о 

раду 

3. квартал 

2016 године 

2.4.3. Спровођење 

стручног усавршавања 

државних службеника 

у свим ОДУ за 

примену методологије 

спровођења АЕП при 

изради подзаконских 

аката 

РСЈП СУК Укључивање новог модула стручног 

усавршавања (Спровођење АЕП при 

израду подзаконских аката) у Програм 

општег стручног усавршавања 

државних службеника 

Интерет 

странице 

www.suk.gov.rs 

www.rsjp.gov.rs 

Од 1. 

квартала 

2016. 

године, 

затим 

континуира

но 

Мера 2.5.: Унапређење капацитета органа државне управе за спровођење анализе ефеката прописа и капацитета за контролу квалитета спроведене 

анализе ефеката прописа 

Показатељ излазних резултата: Повећан број државних службеника који су похађали стручно усавршавање за спровођење анализе ефеката прописа 

на годишњем нивоу 

http://www.suk.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/


Почетна вредност: 44 државна службеника (просек за 207-2014) Циљана вредност: 70 државна службеника 

Извор провере: Извештај o раду РСЈП 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска срества Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИУО РСЈП СУК Редовна буџетска 

средства 

Секторска 

буџетска подршка 

ГИЗ - Програм за 

правне реформе 

 2016. 

година 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

2.5.1. Спровођење 

стручног усавршавања 

државних службеника 

у РСЈП из спровођења 

АЕП 

РСЈП  Обучена минимално три службеника 

РСЈП у оквиру курса Тренинга за 

тренере за АЕП 

Извештај о 

раду РСЈП 

1. квартал 

2016. 

година, 

континуира

но 

2.5.2. Спровођење 

стручног усавршавања 

државних службеника 

ОДУ у области 

спровођења АЕП 

РСЈП СУК Квартално се одржавају обуке у 

периоду 1. квартал 2016 – 4. квартал 

2016  

Извештај о 

раду РСЈП 

Интернет 

странице 

www.suk.gov.rs 

www.rsjp.gov.rs 

 

2.5.3. Спровођење 

пилот програма 

менторинга 

РСЈП  Спровођена АЕП на минимално једном 

пропису које предлаже ОДУ заједнички 

капацитетима РСЈП и ОДУ 

Извештај о 

раду РСЈП 

 

2. квартал 

2016. 

година 

2.5.4. Успостављање 

„Заједнице RIA 

практичара“ – форума 

ОДУ на којима се 

размењују искуства у 

вези спровођења АЕП 

РСЈП ОДУ - Сви ОДУ су делегирали минимум 

једног државног службеника за члана 

форума 

- РСЈП је одредио државног службеника 

који ће бити модератор форума 

- Усвојен програм рада форума – 

минимално квартално заседање 

Извештај о 

раду РСЈП 

 

2. квартал 

2016 година 

Посебан циљ 3: . Унапређење административних процедура и успостављање система за континуирано мерење и праћење 

административних трошкова привреде и грађана 

Показатељ на нивоу посебног циља: Полазна година: 2014 Година реализације посебног циља: 2016 

http://www.suk.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/


Регулаторно и парафискално оптерећење Вредност: 33,3 Вредност: 25 

Извор провере: Регулаторни индекс Србије  

Мера 3.1.: Успостављање механизма за мерење административних трошкова привреде 

Показатељ излазних резултата: Учешће административних трошкова у бруто друштвеном производу ( у даљем тексту: БДП) 

Почетна вредност: 3,6% БДП Циљана вредност: 3,2% БДП 

Извор провере: Извештај о раду РСЈП 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска срества Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИЕ РСЈП Министарство привреде, 

Министарство финансија, 

Републички секретаријат за 

законодавство 

Организације цивилног 

друштва (у даљем тексту: 

ОЦД) 

Редовна буџетска 

средства 

УСАИД - Пројекет 

за боље услове 

пословања 

ИПА 2013 – 

Пројекат за 

унапређење услова 

пословања 

Пословник 

Владе 

Закључак 

Владе 

2016. 

године 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

3.1.1 Успостављање 

калкулатора 

административних 

трошкова 

РСЈП Министарство финансија, 

Министарство привреде 

Калкулатор административних 

трошкова електронски доступан свим 

регулаторним телима 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

2 квартал 

2016 године 

3.1.2. Израда 

корисничног упутства 

за примену 

калкулатора 

административних 

трошкова  

РСЈП  Упутство доступно свим корисницима Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

2. квартал 

2016 године 

3.1.3. Спровођење 

обука службеника ОДУ 

за употребу 

калкулатора 

РСЈП  Годишње се спроведе обука за минимум 

2 службеника по ОДУ 

Извештај о 

раду РСЈП 

Од 2 

квартала 

2016. 

године - 

Континуира

но  

http://www.rsjp.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/


3.1.4. Одржавање 

промотивног округлог 

стола о значају мерења 

административних 

трошкова 

РСЈП Министарство финансија, 

Министарство привреде 

60% ОДУ имало представнике на 

округлом столу 

Извештај о 

раду РСЈП 

3. квартал 

2016 године 

3.1.5. Мерење висине 

административних 

трошкова и оптерећења 

привреде и грађана на 

републичком нивоу 

РСЈП МФин, 

МПривреде, 

ОЦД 

Утврђено учешће администартивних 

трошкова у односу на БДП и препоруке 

за отклањање штетних и непотребних 

административних процедура 

Извештај о 

висини 

административ

них трошкова и 

оптерећења 

привреде и 

грађана 

4. квартал 

2015 и 

4. квартал 

2017 године 

3.1.6. Усвајање 

препоруке за 

отклањање штетних и 

непотребних 

административних 

процедура 

Министарство 

привреде 

РСЈП,  

Министарство финансија 

Усвојен закључак Владе којим се 

одређују активности, носиоци и рокови 

за спровођење отклањања штетних и 

непотребних административних 

процедура 

Извештај са 

седнице Владе 

4. квартал 

2016 године 

3.1.7. Успостављање 

обавезе ОДУ да у 

извештаје о извршеној 

АЕП, укључе и податке 

о мерењима 

административних 

трошкова, које ће ти 

прописи проузроковати 

привреди и грађанима  

РСЈП Републички секретаријат за 

законодавство 

Донети или измењени прописи којима 

се успоставља обавеза мерењима 

административних трошкова 

Службени 

гласник РС, 

Извештај о 

раду Владе, 

 

2. квартал 

2016 године 

3.1.8. Праћење 

спровођења обавезе 

предстваљања 

резултата мерењима 

административних 

трошкова 

РСЈП  30% извештаја о извршеној АЕП садрже 

податке о резултатима мерења 

административних трошкова 

Извештај о 

раду РСЈП 

4. квартал 

2016 године 

3.1.9. Спровођење 

пилота секторског 

поједностављења 

прописа у циљу 

РСЈП Министарство привреде 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

Утврђен детаљан преглед нивоа 

административног оптерећења прописа 

у 2 одабрана сектора, са препорукама за 

измене прописа  

Извештај о 

раду РСЈП 

4. квартал 

2016 године 



смањења 

административног 

оптерећења 

3.1.10. 

Поједностављење 

секторских прописа у 

складу са препорукама 

из тачке 3.1.9. 

Надлежан ОДУ РСЈП 

Министарство привреде 

Измењени секторски прописи 

Утврђен извештај о спроведеној АЕП са 

подацима о нивоу смањења 

административног оптерећења 

Службени 

гласник 

Прилог АЕП 

4. квартал 

2017 

Мера 3.2.: Успостављање е-портала административних захтева 

Показатељ излазних резултата: Глобални индекс конкурентности – индекс: административно оптерећење привреде прописима  

Почетна вредност: 140/144 Циљана вредност: 129/144 

Извор провере: Извештај Свестског економског форума за 2017 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска срества Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИЕ РСЈП Министарство привреде 

Министарство финансија 

Привредна комора Србије 

(у даљем тексту: ПКС) 

МДУЛС – Дирекција за 

еУправу 

Редовна буџетска 

средства 

ГИЗ-Програм за 

правне реформе 

ИПА 2013 – 

Пројекат за 

унапређење услова 

пословања 

Закон о 

државној 

управи 

Закон о 

слободном 

приступу 

информација 

од јавног 

значаја 

(„Службени 

гласник РС“ бр. 

120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10) 

2016. 

године 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

3.2.1 Спровођење 

анализе 

административних 

захтева са циљем 

идентификације врсте 

РСЈП Министарство привреде 

ПКС  

Министарство финансија 

Анализом обухваћени сви 

административни захтеви који се односе 

на пословање привредних субјеката  

Интернет 

страница 

www.privreda.g

ov.rs и 

www.pks.rs 

2. квартал 

2016 године 

http://www.privreda.gov.rs/
http://www.privreda.gov.rs/
http://www.pks.rs/


и броја 

административних 

захтева – кодификација 

административних 

процедура  

3.2.2. Успостављање 

правног оквира којим 

би се прописало 

формирање 

свеобухватне и ажурне 

електронске базе 

административних 

захтева у форми јавног 

регистра 

РСЈП 

 

МДУЛС 

Министарство  привреде 

 

Донети или измењени прописи којима 

се успоставља јавни регистар 

административних захтева 

Службени 

гласник РС 

Извештај о 

раду 

Министарства 

привреде 

4. квартал 

2016 године 

3.2.3. Успостављена 

обавеза ажурирања 

електронског портала 

административних 

захтева од стране ОДУ 

РСЈП МДУЛС – Дирекција за 

еУправу 

Министарство привреде 

 

Донети или измењени прописи којима 

се успоставља обавеза ажурирања 

електронског портала 

административних захтева од стране 

ОДУ и казнене одредбе за неиспуњење 

обавезе 

Службени 

гласник РС 

Извештај о 

раду 

Министарства 

привреде 

4. квартал 

2016 

3.2.4. Успостављање 

техничке платформе за 

јавни регистар 

административних 

захтева 

РСЈП МДУЛС – Дирекција за 

еУправу  

ОДУ  

Министарство привреде 

 

Бесплатно доступан онлајн портал са 

прегледом административних захтева 

Интернет 

портал еУправа 

1. квартал 

2017 

Посебан циљ 4:  Унапређење улоге грађана и привреде у систему управљања јавним политикама, доношењу прописа и 

унапређењу квалитета административних процедура 

Показатељ на нивоу посебног циља: 

Транспарентност владиног креирања 

политика 

Полазна година: 2015 Година реализације посебног циља: 2017 

Вредност: 3,6 Вредност: 3,8 

Извор провере: Извештај СИГМА 

Мера 4.1.: Унапређење система за прикупљање иницијатива грађана и привреде 

Показатељ излазних резултата: Повећање броја достављених иницијатива грађана и привреде  

Почетна вредност: 6 годишње Циљана вредност: 50 годишње 

Извор провере: Извештај о раду РСЈП 

Врста инструмента (Р, Институција Партнери у реализацији Процењена финансијска срества Прописи Рок за 



Ф, ИУО, ИЕ) одговорна за 

реализацију мере 

Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

којима се мера 

спроводи 

реализацију 

мере 

Р, ИУО РСЈП Министарство финансија 

Министарство привреде 

Редован буџетска 

средства 

УСАИД - Пројекет 

за боље услове 

пословања 

 

- 2016. 

година 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

4.1.1 Обезбеђивање 

адекватног софтвера и 

успостављање потпуно 

функционалне 

интернет стране РСЈП 

РСЈП МДУЛС – Дирекција за 

еУправу 

- Интернет страница РСЈП у складу са 

Смерницама за израду веб презентација 

ОДУ 

- доступне све информације о 

извршеним анализама ефеката јавних 

политика, као и могућност подношења 

иницијатива за измену штетних и 

стављање ван снаге непотребних 

прописа 

- Омогућено подношење иницијатива на 

интернет страни РСЈП за измену 

штетних и стављање ван снаге 

непотребних прописа и праћења 

поступака по тим иницијативама 

- регулаторним телима омогућено 

преузимање обрасца извештаја о 

извршеној анализи ефеката, 

методолошких приручника и доступних 

база података на интернет страни РСЈП 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

2. квартал 

2016. 

године 

4.1.2. Унапређени 

капацитети РСЈП за 

прикупљање и обраду 

иницијатива грађана и 

привреде 

РСЈП  Попуњена систематизацијом 

предвиђена места у организационој 

јединици задуженој за прикупљање и 

обраду иницијатива грађана и привреде  

Извештај о 

раду РСЈП 

1. квартал 

2016. 

године 

4.1.3. Успостављање 

интерних процедура 

РСЈП које се односе на 

РСЈП  Усвојене интерне процедуре  Огласна табла 

РСЈП 

1. квартал 

2016. 

године 

http://www.rsjp.gov.rs/


процес прикупљања и 

обраде иницијатива 

грађана и привреде 

4.1.4. Успостављање 

Форума за иницијативе 

за измену неефикасних 

прописа у 

регулаторном процесу 

РСЈП Министарство финансија 

Министарство привреде 

МДУЛС – Дирекција за 

еУправу 

 - Успостављен интерактивни 

електронски портал; 

- Усвојен Правилник о раду Форума 

- Форум састављен од представника 

репрезентативних удружења и др. 

организација, и представника ОДУ 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

1. квартал 

2016. 

године 

4.1.5. Успостављање 

редовног рада Форума 

РСЈП Министарство финансија 

Министарство привреде 

- квартално се одржавају састанци ОДУ 

и представника привреде и цивилног 

друштва према унапред утврђеним 

темама у складу са прикупљеним 

иницијативама за измене и доношење 

прописа 

Извештај о 

раду РСЈП 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

 

континуира

но 

Мера 4.2.: Унапређење транспарентности планова регулаторних активности 

Показатељ излазних резултата: Учешће броја нацрта закона за које је у току процеса израде спроведена јавна расправа у укупном броју нацрта 

закона који су донети на годишњем нивоу 

Почетна вредност: 50% Циљана вредност: 65% 

Извор провере: Извештај о раду Владе 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска срества Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИУО МДУЛС РСЈП 

Генерални секретаријат 

Владе  

Републички секретаријат за 

законодавство 

Канцеларија за сарадњу са 

цивилним друштвом 

Редовна буџетска 

средства 

ГИЗ-Програм за 

правне реформе 

 

Пословник 

Владе 

Закон о 

систему 

планирању 

Уредба о 

методологији 

за управљање 

јавним 

политикама, 

анализи 

ефеката јавних 

политика и 

2016 године 

http://www.rsjp.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/


прописа и 

садржају 

појединачних 

докумената 

јавних 

политика 

 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

4.2.1 Обезбеђивањe 

транспарентности 

годишњих и 

средњорочних планова 

Владе  

МДУЛС РСЈП 

Генерални секретаријат 

Владе  

Републички секретаријат за 

законодавство 

Канцеларија за сарадњу са 

цивилним друштвом 

Измене одговарајућих прописа којима 

се уводи обавеза објављивања 

годишњих и средњорочних планова 

Владе на порталу еУправа, интернет 

страни Владе и ОДУ 

Број ОДУ који су објавили средњорочне 

планове на својим интернет страницама 

 

Службени 

гласник РС 

Интернет 

страница 

www.euprava.g

ov.rs 

www.srbija.gov.

rs 

 

1. квартал 

2016. 

године 

4.2.2. Утврђивање 

обавезе за ОДУ да 

периодично 

извештавају Владу о 

спровођењу прописа и 

докумената јавних 

политика и 

постигнутим ефектима  

МДУЛС РСЈП 

Генерални секретаријат 

Владе  

Републички секретаријат за 

законодавство 

Канцеларија за сарадњу са 

ОЦД 

Измене одговарајућих прописа којима 

се уводи обавеза за органе државне 

управе да периодично извештавају 

Владу о спровођењу прописа и 

докумената јавних политика о 

постигнутим ефектима 

Службени 

гласник РС 

 

1. квартал 

2016. 

године 

4.2.3. Припремљене 

смернице за постизање 

веће предвидивости 

правног оквира 

пословања 

Министарство 

привреде 

РСЈП Усвојене смернице којим Влада 

препоручује органима државне управе 

да приликом припреме прописа који 

утичу на привреду и пословно 

окружење предвиде ступање на снагу 

тих прописа на два тачно одређена 

датума у току године уз изузетке у 

којима се може одступити од тог 

правила 

Извештај са 

седнице Владе 

1. квартал 

2016 године 

http://www.euprava.gov.rs/
http://www.euprava.gov.rs/
http://www.srbija.gov.rs/
http://www.srbija.gov.rs/


4.2.4. Увођење обавезе 

ОДУ да објављују 

почетак рада на изради 

предлога јавних 

политика и прописа на 

порталу еУправа и 

својим интернет 

страница 

Републички 

секретаријат за 

законодавство 

РСЈП 

Генерални секретаријат 

Владе 

Све ОДУ 

Усвојен или промењен постојећи акт 

којим се уводи обавеза за ОДУ да 

објављују почетак рада на изради 

предлога јавних политика и прописа на 

порталу еУправа 

Редовно објављивање почетка припреме 

свих прописа и јавних политика који 

посебно интересују јавност на порталу 

еУправа који одговарају броју таквих 

предлога јавних политика и прописа 

које је разматрала Влада  

www.euprava.g

ov.rs 

 

1. квартал 

2016 године 

 

 

континуира

но 

4.2.5. Утврђивање 

методологије за 

спровођење јавне 

расправе 

РСЈП 

 

Генерални секретаријат 

Владе  

Министарство привреде 

Канцеларија за сарадњу са 

ОЦД  

Републички секретаријат за 

законодавство 

 

Измене одговарајућих прописа којима 

се ближе дефинишу критеријуми за 

спровођење јавне расправе 

Службени 

гласник РС 

1. квартал 

2016 године 

Мера 4.3.: Увођење стандарда за учешће грађана и привреде у систему управљања јавним политикама и доношењу прописа 

Показатељ излазних резултата: Учешће броја нацрта закона и предлога јавних политика за које су у току процеса израде спроведене консултације  

Почетна вредност: Утврдиће се у 4. кварталу 2015. године на основу 

извештаја о спроводеној АЕП 

Циљана вредност: 65% 

Извор провере: Извештај о раду РСЈП 

Врста инструмента (Р, 

Ф, ИУО, ИЕ) 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Процењена финансијска срества Прописи 

којима се мера 

спроводи 

Рок за 

реализацију 

мере 
Буџет Републике 

Србије 

Средства 

међународне 

помоћи 

Р, ИУО РСЈП 

 

Генерални секретаријат 

Владе  

Канцеларија за сарадњу са 

ОЦД 

Министарство правде 

МДУЛС 

 Републички секретаријат 

за законодавство 

Министарство просвете, 

Редовна буџетска 

средства 

ГИЗ-Програм за 

правне реформе 

Швајцарска 

развојна 

корпорација 

Закон о 

државној 

управи 

Законом о 

научноистражи

вачкој 

делатности 
("Сл. гласник 

РС", бр. 

2016. 

година 

http://www.euprava.gov.rs/
http://www.euprava.gov.rs/


науке и технолошког 

развоја 

110/2005, 

50/2006 - испр. 

и 18/2010) 

Закон о 

систему 

планирању 

Уредба о 

методологији 

за управљање 

јавним 

политикама, 

анализи 

ефеката јавних 

политика и 

прописа и 

садржају 

појединачних 

докумената 

јавних 

политика 

 

Оперативне активности Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Партнери у реализацији Показатељ реализације Извори провере Рок за 

реализацију  

4.3.1. Анализа степена 

учествовања 

заинтересованих 

страна у процесу 

израде предлога јавних 

политика и нацрта 

закона 

РСЈП Канцеларија за сарадњу са 

ОЦД 

Утврђено учешће броја нацрта закона и 

предлога јавних политика за које су у 

току процеса израде спроведене 

консултације 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

4. квартал 

2015 године 

4.3.2. Установљена 

обавеза спровођења 

консултација у процесу 

израде предлога јавних 

политика и прописа  

РСЈП 

 

Генерални секретаријат 

Владе  

Канцеларија за сарадњу са 

цивилним друштвом 

Републички секретаријат за 

законодавство 

Измена или доношење одговарајућих 

прописа којима се уводи обавеза 

спровођења консултација у процесу 

израде предлога јавних политика и 

нацрта закона  

Службени 

гласник РС 

 

1. квартал 

2016. 

године 

http://www.rsjp.gov.rs/


МДУЛС 

4.3.3. Установљавање 

методолошких правила 

за спровођење 

консултација у процесу 

израде предлога јавних 

политика и прописа 

РСЈП Канцеларија за сарадњу са 

цивилним друштвом 

Републички секретаријат за 

законодавство 

МДУЛС 

Усвојен пропис којим се дефинише 

поступак спровођења консултација, 

критеријуми репрезентативности и 

јавни позиви за учешће заинтерсованих 

страна у псотупку израде предлога 

јавних политика и нацрта закона 

Службени 

гласник РС 

 

1. квартал 

2016. 

године 

4.3.4. Обезбеђење 

расположивости 

резултата истраживања 

спроведених у оквиру 

програма од јавног 

интереса регулисаног 

Законом о 

научноистраживачкој 

делатности, приликом 

креирања јавних 

политика и прописа 

РСЈП Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

Формирања база истраживања од јавног 

значаја у РСЈП доступна свим ОДУ 

Извештај о 

раду РСЈП 

www.rsjp.gov.rs 

1. квартал 

2016. 

године 

4.3.5. Промотивне 

активности на 

подизању свести 

јавности о значају 

учествовања у 

консултацијама у 

процесу припреме 

предлога јавних 

политика и прописа 

Канцеларија за 

сарадњу са 

цивилним 

друштвом 

РСЈП 

МДУЛС 

- Одржан округли сто са 

представницима ОЦД 

- Објављени промотивни текстови на 

интернет странама ОДУ 

Интернет 

странице 

www.rsjp.gov.rs 

1. квартал 

2016 

године-

континуира

но 

4.3.6. Уређење  радних 

група за израду 

предлога јавних 

политика и прописа 

МДУЛС РСЈП  

Републички секретаријат за 

законодавство 

Прописани критеријуми за састав 

радних група и транспарентност рада 

радних група 

Службени 

гласник РС 

2. квартал 

2016 године 

4.3.7. Спровођење 

истраживања о 

резултатима увођења 

обавезе спровођења 

консултација 

РСЈП Канцеларија за сарадњу са 

ОЦД 

Утврђено учешће броја нацрта закона и 

предлога јавних политика за које су у 

току процеса израде спроведене 

консултације 

Интернет 

странице 

www.rsjp.gov.rs 

4. квартал 

2016 године 

http://www.rsjp.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/
http://www.rsjp.gov.rs/


Легенда појмова за врсте инструмената: 

Р- регулаторни; 

Ф- финансијски; 

 ИОУ – институционално управљачко организационе; 

ИЕ-информативно едукативне, 


