
 

 

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

за период од 2016 до 2017. године 

 

ОПШТИ ЦИЉ Успостављање ефикасног, ефективног и транспарентног система управљања јавним политикама и законодавним процесом,  

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

Показатељ утицаја на нивоу 

општег циља 

Унапређење ефективности Владе – Индекс управљања Светске банке 

Полазна година 2013 Година реализације општег 

циља 

2020 Извор провере 

 

Извештај Светске банке 

Улазна вредност 2,4 Излазна вредност:  2,9 

Посебан циљ 1 Унапређење система управљања јавним политикама 

Показатељ исхода на нивоу 

посебног циља 

Делотворност власти (Светска банка) 

Полазна година 2014 Година реализације 

посебног циља  

2017 Извор провере Извештај Светске банке 

Улазна вредност 58,2 Излазна вредност:  61,2 

Мера 1.1.  

 

Успостављање правног оквира за управљање јавним политикама, који обезбеђује припрему докумената јавних политика усклађених са усвојеним 

стандардима 

Врста мере Регулаторна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

Министарство 

финансија (у даљем 

тексту: МФ) 

 

Партнери у 

реализацији 
- РСЈП  

- Генерални секретаријат Владе (у даљем тексту: ГС) 

 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; - ГИЗ - Програм за правне реформе;  

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Закон о планском систему у Републици Србији  

Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 

докумената јавних политика  

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Учешће броја  докумената јавних политика за које је Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту: РСЈП)  дао 

мишљење да су усаглашени са успостављеним правним оквиром за управљање јавним политикама, у укупном броју докумената 

јавних политика који су достављени на мишљење РСЈП-у на годишњем нивоу 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 



0% 30% Извештај о раду Владе 

Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

1.1.1. Израда и усвајање закона којим се 

успоставља јединствени систем 

управљања јавним политикама  

- МФ 

 

- РСЈП 

- ГС 

Усвојен Закон о планском 

систему у Републици Србији 

Службени 

гласник РС 

1. квартал 

2016. године 

1.1.2. Прописивање методолошких 

правила за израду докумената 

јавних политика 

- РСЈП 

 

МФ Усвојена Уредба о 

методологији за управљање 

јавним политикама анализи 

ефеката јавних политика и 

прописа и садржају 

појединачних докумената 

јавних политика 

Службени 

гласник РС 

2. квартал 

2016. године 

Мера 1.2.  

 

Едукација органа државне управе за управљање јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за управљање јавним политикама 

Врста мере Информативно едукативна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МФ 

- Генерални секретаријат Владе (у даљем тексту: ГС) 

- Служба за управљање кадровима (у даљем тексту: СУК) 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; 

- Секторска буџетска подршка 

- ГИЗ - Програм за правне реформе;  

 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере  

Рок за реализацију 2017. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Број обучених државних службеника из управљања јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за 

управљаање јавним политикама, на годишњем нивоу 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 250 запослених Извештај о раду РСЈП 

Извештај о раду СУК 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  



1.2.1. Израда приручника за примену 

методологије управљања јавним 

политикама 

РСЈП ГС Објављен и јавно доступан 

приручник за управљање 

јавним политикама 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

2. квартал 

2016. године 

1.2.2. Спровођење обука државних 

службеника о унапређењу система 

управљања јавним политикама 

РСЈП - ГС 

- МФ 

- СУК 

Припремљени програми обука 

и спроведена обука органа 

државне управе (у даљем 

тексту: ОДУ), 3 обуке за 5 

група,  

Извештај о раду 

РСЈП 

Извештај о 

реализацији 

обука СУК 

www.suk.gov.rs 

почевши у року 

од 3 месеца од 

спровођења 

активности 

1.2.1, затим 

континуирано 

1.2.3. Спровођење пилот пројеката - Израда 

планских докумената на републичком 

нивоу у складу са усвојеном 

методологијом 

РСЈП - ГС 

- Изабрани 

ОДУ 

Израђено укупно: 

- 2 стратегије са АП; 

- 4 програма; 

- 4 концепта политика. 

Извештај о раду 

РСЈП 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

почевши у року 

од 3 месеца од 

спровођења 

активности 

1.2.1, затим 

континуирано 

Мера 1.3.  

 

Едукација јединица локалне самоуправе за управљање јавним политикама у складу са јединственим правним оквиром за управљање јавним политикама 

Врста мере Информативно едукативна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- Стална конференција градова и општина (у даљем тексту: СКГО) 

- МФ 

- Национална алијанса за локални економски развој (у даљем тексту: НАЛЕД) 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; 

- Секторска буџетска подршка 

- ГИЗ - Програм за правне реформе;  

 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере  

Рок за реализацију 2017. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Број обучених запослених у јединицама локлане самоуправе (ЈЛС) из управљања јавним политикама у складу са јединственим 

правним оквиром за управљаање јавним политикама, на годишњем нивоу 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 500 запослених и 300 носилаца 

политичких функција 

Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

1.3.1. Израда приручника за примену 

методологије управљања јавним 

политикама за потребе ЈЛС 

РСЈП - СКГО 

- МФ 

Објављен и јавно доступан 

приручник за управљање 

јавним политикама за потребе 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

4. квартал 

2016. године 

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


(поједностављена верзија) ЈЛС Интернет 

страница  

www.skgo.org 

 

1.3.2. Спровођење обука запослених у ЈЛС о 

унапређењу система управљања јавним 

политикама 

РСЈП - СКГО 

- МФ 

Припремљени програми обука 

и спроведена обуке у 50   

општина и градова  

Извештај о раду 

РСЈП 

Интернет 

страница  

www.skgo.org 

почевши у року 

од 3 месеца од 

спровођења 

активности 

1.3.1, затим 

континуирано 

 1.3.3. Спровођење пилот пројеката - Израда 

планских докумената ЈЛС у складу са 

усвојеном методологијом 

РСЈП - СКГО 

- МФ 

- НАЛЕД 

Израђено минимално 24 

планова развоја ЈЛС, односно 

других докумената јавне 

политике 

 

Извештај о раду 

РСЈП 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

Интернет 

страница  

www.skgo.org 

почевши у року 

од 3 месеца од 

спровођења 

активности 

1.3.1, затим 

континуирано 

Мера 1.4.  

 

Успостављена сарадња ЈЛС у изради докумената јавне политике  

Врста мере Интитуционално управљачко организациона 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МДУЛС; 

- СКГО; 

 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; 

 

 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере, јер спроводи у складу са протоколима о међусобној сарадњи ЈЛС, 

али МДУЛС може, ако се за тим укаже потреба, спровести активност усвајања упутства, којим ће ближе уредити моделе 

спровођења ове мере  

Рок за реализацију 2017. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Број ЈЛС које су успоставиле међусобну сарадњу у изради докумената јавних политика  

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 20 Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

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


1.4.1. Иницирање закључивања протокола 

о сарадњи ЈЛС у изради планских 

докумената 

- РСЈП 

 

- СКГО 

- МДУЛС 

Број закључених протокола  Извештај о раду 

РСЈП 

4. квартал 

2016. године 

1.4.2. Анализа институционалних 

капацитета ЈЛС за управљање 

јавним политикама 

РСЈП 

 
- СКГО 

- МДУЛС 

Извештај о спроведеној 

анализи институционалних 

капацитета ЈЛС за управљање 

јавним политикама, чији су 

саставни делови и: 

- Извештај о међусобној 

сарадњи ЈЛС оствареној у 

складу са закљученим 

протоколима; 

- Препоруке нових мера, 

односно активности за 

унапређење тих капацитета 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

4. квартал 

2017. године 

Мера 1.5.  

 

Успостављање јединственог правног оквира за средњорочног планирање, које је засновано на приоритетима Владе, програмском буџету и документима 

јавних политика  

Врста мере Регулаторна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

МФ Партнери у 

реализацији 
- РСЈП 

- МДУЛС  

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; 

 

- УСАИД Пројекат за унапређење пословног окружења (у даљем тексту: 

УСАИД БЕП);  

- ГИЗ - Програм за правне реформе 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Закон планском систему у Републици Србији  

Уредба о методологији за израду средњорочних планова 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Учешће броја средњорочних планова органа државне управе израђених у складу са успостављеним правним оквиром за 

средњорочно планирање, у укупном броју средњорочних планова органа државне управе 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0% 30% Извештај о раду Владе 

Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

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


1.5.1. 

(1.1.1) 

Израда и усвајање закона којим се 

успоставља јединствени систем 

средњорочног планирања, у циљу 

повезивања управљања јавним 

политикама са планирањем, 

припремом и извршењем 

програмског буџета 

- МФ 

 

- РСЈП 

- МДУЛС 

Усвојен Закон о планском 

систему у Републици Србији 

Службени 

гласник РС 

1. квартал 

2016. године 

1.5.2. Прописивање методолошких 

правила за израду средњорочних 

планова 

- РСЈП 

 

МФ Усвојена Уредба о 

методологији за израду 

средњорочних планова 

Службени 

гласник РС 

2. квартал 

2016. године 

1.5.3. Анализа испуњености 

прироритетних циљева наведених у 

Акционом плану за спровођење 

Програма Владе 

РСЈП носиоци 

активности 

из Акционог 

плана за 

спровођење 

програма 

Владе 

Извештај о реализацији 

Акционог плана за спровођење 

Програма Владе који садржи: 

- меру испуњености 

показатеља реализације 

приоритетних циљева Владе; 

- препоруке за ревизију 

приоритетних циљева Владе 

 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

1. квартал 

2016. године 

1.5.4. Ревидирање Акционог плана за 

спровођење програма Владе, којим 

се одређују приоритети Владе у 

периоду 2016-2018 

РСЈП носиоци 

активности 

из Акционог 

плана за 

спровођење 

програма 

Владе 

Усвојен Акциони план за 

спровођење Програма Владе 

којим се одређују приоритети 

Владе у периоду 2016-2018 

Извештај о раду 

РСЈП 

1. квартал 

2016. Године 

Мера 1.6.  

 

Едукација ОДУ за израду средњорочних планова у складу са јединственим правним оквиром за средњорочног планирање 

Врста мере Информативно едукативна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МФ 

- ГС 

- СУК 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; 

- Секторска буџетска подршка 

- ГИЗ - Програм за правне реформе;  

- УСАИД БЕП 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере  

Рок за реализацију 2017. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Број обучених државних службеника из средњорочног планирања 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 250 Извештај о раду РСЈП 

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


Извештај о раду СУК 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

1.6.1. Спровођење обука државних 

службеника о процесу планирања, 

припреме и спровођења буџета, 

повезивања са средњорочним 

фискалним оквиром и планирањем 

јавних политика 

РСЈП 

 
- МФСУК Припремљени програми обука 

и одржано минимално 3 обуке 

за 5 група,  

Извештај о раду 

РСЈП 

Извештај о 

реализацији 

обука СУК 

www.suk.gov.rs 

почевши у року 

од 3 месеца од 

спровођења 

активности 

1.5.1, затим 

континуирано 

1.6.2. Спровођење пилота пројеката - Израда 

средњорочних планова на републичком 

нивоу у складу са усвојеном 

методологијом 

РСЈП - МФ 

- 4 ОДУ по 

избору 

Израђено: 

4 средњорочна плана 

Извештај о раду 

Министарства 

финансија;  

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

почевши у року 

од 3 месеца од 

спровођења 

активности 

1.5.1., затим 

континуирано 

Мера 1.7.  

 

Едукација ЈЛС за израду средњорочних планова у складу са јединственим правним оквиром за средњорочног планирање 

Врста мере Информативно едукативна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- СКГО 

- НАЛЕД 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; 

- Секторска буџетска подршка 

- ГИЗ - Програм за правне реформе;  

 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере  

Рок за реализацију 2017. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Број обучених запослених у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) из средњорочног планирања у складу са јединственим 

правним оквиром за средњорочно планирање, на годишњем нивоу 

Почетна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 500 запослених, 300 носилаца 

политичких функција 

Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

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


1.7.1. Спровођење обука запослених у ЈЛС о 

процесу планирања, припреме и 

спровођења буџета, повезивања са 

средњорочним фискалним оквиром и 

планирањем јавних политика 

РСЈП 

 
- МФСКГО Припремљени програми обука 

и спроведена обуке у 50   

општина и градова  

Извештај о раду 

РСЈП 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

почевши у року 

од 9 месеца од 

спровођења 

активности 

1.5.1, затим 

континуирано 

1.7.2. Спровођење пилота пројеката - Израда 

средњорочних планова на локалном 

нивоу у складу са усвојеном 

методологијом 

РСЈП - МФ 

- 12 ЈЛС по 

избору 

Израђено: 

12 средњорочних планова 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

почевши у року 

од 9 месеца од 

спровођења 

активности 

1.5.1., затим 

континуирано 

 

Мера 1.8.  

 

Унапређење организационе структуре ОДУ, за обављање студијско-аналитичких послова израде докумената јавних политка и средњорочно планирањe 

Врста мере Интитуционално управљачко организациона 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

МДУЛС Партнери у 

реализацији 
- РСЈП; 

- ГС 

- СУК 

 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; - ГИЗ - Програм за правне реформе;  

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Измена Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама 

и службама Владе („Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) 

Рок за реализацију 2017. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Број ОДУ чији акти који уређују систематизацију радних места, а предвиђају студијско-аналитичке послове 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

Утврдиће се у 1. кварталу 2016. 50% Извештај о раду РСЈП 

Извештај о раду МДУЛС 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

1.8.1. Увођење обавезе ОДУ да организују 

студијско-аналитичке послове 

израде докумената јавних полиитка 

и средњорочног планирања 

МДУЛС 

 
- РСЈП 

- ГС 

- СУК 

 

Измена Уредбе о начелима за 

унутрашње уређење и 

систематизацију радних места 

у министарствима, посебним 

организацијама и службама 

Владе („Службени гласник РС“ 

Службени 

гласник 

РС 

2. квартал 2016 

године 

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


бр. 81/07 – пречишћен текст, 

69/08, 98/12 и 87/13) 

1.8.2. Промене унутрашње организације 

ОДУ у складу са Уредбом из 1.8.1.  

сви ОДУ МДУЛС Измене и допуне правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији  

Извештај о раду 

МДУЛС 

4. квартал 2016 

године 

1.8.3. Анализа оспособљености ОДУ за 

обављање студијско-аналитичких 

послова израде докумената јавних 

полиитка и средњорочног 

планирања 

РСЈП 

 

ГС Извештај о спроведеној 

анализи оспособљености ОДУ 

за обављање студијско-

аналитичких послова, који 

садржи: 

- податке о броју ОДУ чијим 

су актима предвиђени 

студијско-аналитички 

послови; 

- податке о попуњености 

капацитета за обављање 

студијско-аналитичких 

послова у ОДУ; 

- препоруке нових мера, 

односно активности за 

унапређење тих капацитета. 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

2. квартал 

2017. године 

Мера 1.9.  

 
Успостављање Јединственог информационог система за планирање и извештавање (у даљем тексту: ЈИС) који ће повезати плански и буџетски 

процес и омогућити извештавање на бази планова и извршења буџета 

Врста мере Интитуционално управљачко организациона 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- ГС 

- МФ 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; 

- Секторска буџетска подршка 

 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 
Уредба о садржини и начин вођења и одржавања Информационог система за планирање и извештавање 

Рок за реализацију 2017. година 

 

Показатељи 

излазног резултата 

 

Учешће унетих планских докумената у ЈИС у односу на укупан број планских докумената 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 15% Извештај о раду РСЈП 

Јавно доступан ЈИС 

Оперативне активности 

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


Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

1.9.1. Израда софтвера за  

уношење докумената јавних 

политика, средњорочних планова у 

ЈИС 

РСЈП 

 

ГС 

 

Израђена демо верзија 

софтвера  

Извештај о раду 

РСЈП 

3. квартал 2017 

1.9.2. Набавка хардвера за ЈИС РСЈП ГС 

 

Успостављен функционални 

ЈИС  

Извештај о раду 

РСЈП 

3. квартал 2017 

1.9.3. Утврђивање формата у коме се 

достављају планска документа у 

ЈИС и врши извештавање кроз тај 

систем 

РСЈП 

 

МФ Усвајање Уредбе о садржини и 

начин вођења и одржавања 

Информационог система за 

планирање и извештавање  

Службени 

гласник 

РС 

3. квартал 2017 

године 

1.9.4. Успостављање јавног портала ЈИС-а РСЈП ГС 

 

Успостављен јавни портал  Извештај о раду 

РСЈП 

4. квартал 2017 

Мера 1.10.  

 

Едукација ОДУ за коришћење ЈИС 

Врста мере Информативно едукативна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МФ 

- СУК 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; 

- Секторска буџетска подршка 

- ГИЗ - Програм за правне реформе;  

 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере  

Рок за реализацију 2017. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Број обучених државних службеника за коришћење ЈИС-а 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 минимално 2 запослена по ОДУ Извештај састављен од стране РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

1.10.1. Спровођење обука државних 

службеника за коришћење ЈИС 

РСЈП 

 

СУК Припремљени програми обука 

за службенике ОДУ  

Извештај о раду 

РСЈП 

www.rsjp.gov.rs 

Извештај о 

4 квартал 2017. 

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


реализацији 

обука СУК 

www.suk.gov.rs 

1.10.2. Успостављање Центра за подршку за 

коришћење ЈИС 

РСЈП - Успостављен Центра за 

подршку за коришћење ЈИС 

Извештај о раду 

РСЈП 

www.rsjp.gov.rs 

4 квартал 2017. 

Посебан циљ 2 Унапређење законодавног процеса и квалитета прописа 

Показатељ учинка (исхода) на 

нивоу посебног циља 

Индекс квалитета прописа Светске банке 

Полазна година 2014 Година реализације 

посебног циља  

2017 Извор провере Извештај Светске банке 

Улазна вредност 56,3 Излазна вредност:  59,2 

Мера 2.1.  

 

Проширење обавезе  спровођења Анализе ефеката прописа на подзаконска акта 

Врста мере Регулаторна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МФ 

- Републички секретаријат за законодавство (у даљем тексту: РСЗ) 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; - ГИЗ - Програм за правне реформе;  

Прописи кроз које 

се мера спроводи 
- Закон о планском систему у Републици Србији  

- Уредба о методологији за управљање јавним политикама 

- Пословник Владе („Службени гласник РС“ бр. 61/06 – прећишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 

76/14) 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Учешће броја предлога подзаконских аката које доноси Влада и ОДУ достављених на мишљење РСЈП, у односу на укупан број 

усвојених подзаконских аката које Влада и ОДУ доносе на годишњем нивоу 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0% 25% Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

2.1.1. Прописивање обавезе ОДУ да 

спроводе АЕП током израде 

подзаконских аката за подзаконске 

акте са највећим директним 

утицајем на грађане и привреду 

- РСЈП 

 

МФРСЗ - Усвојен Закон о планском 

систему у Републици Србији; 

- Усвојена Уредба о 

методологији за управљање 

јавним политикама анализи 

ефеката јавних политика и 

прописа и садржају 

Службени 

гласник РС 

2. квартал 

2016. године 

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


појединачних докумената 

јавних политика 

- Измена Пословника Владе 

Мера 2.2.  

 

Унапређење методолошких правила за спровођење Анализе ефеката прописа 

Врста мере Регулаторна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МФ 

- РСЗ  

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства 

 
- ГИЗ - Програм за правне реформе;  

Прописи кроз које 

се мера спроводи 
- Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и 

садржају појединачних докумената јавних политика 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) 

Рок за реализацију 2016. година  

Показатељ излазног 

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 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

53% 65% Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

2.2.1. Прописивање критеријума за 

одређивање да ли је током израде 

прописа потребно спровести 

основну или детаљну АЕП и 

стандарда за спровођење основне и 

детаљне АЕП 

- РСЈП  

 

МФ  Усвојена Уредба о 

методологији за управљање 

јавним политикама, анализи 

ефеката јавних политика и 

прописа и садржају 

појединачних докумената 

јавних политика 

Службени 

гласник РС 

2. квартал 

2016. године 

2.2.2. Прописивање образца извештаја о 

спроводеној АЕП 

РСЈП  Доступност образаца извештаја 

о спроводеној АЕП доступан 

Интернет 

страница РСЈП 

 2. квартал 

2016. године 



основне и детаљне АЕП www.rsjp.gov.rs 

2.2.3. Прописивање образца мишљења 

РСЈП на извештај о спроведеној 

АЕП 

РСЈП  Доступност образца мишљења 

о спроводеној АЕП доступан 

Интернет 

страница РСЈП 

www.rsjp.gov.rs 

Информатор о 

раду РСЈП 

2. квартал 

2016. године 

Мера 2.3.  

 

Унапређење организационе структуре ОДУ за спровођење ex-ante и ex-post анализе ефеката прописа 

Врста мере Интитуционално управљачко организациона 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

МДУЛС Партнери у 

реализацији 

РСЈП 

 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; - ГИЗ - Програм за правне реформе;  

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Измена Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама 

и службама Владе („Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Број ОДУ чији акти који уређују систематизацију радних места, а предвиђају студијско-аналитичке послове  

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

Утврдиће се у 1. кварталу 2016. 50% Извештај састављен од стране РСЈП 

Оперативне активности  - идентичне као у 1.8.1. 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

2.3.1. Увођење обавезе ОДУ да организују 

студијско-аналитичке послове за 

спровођење ex-ante и ex-post анализе 

ефеката прописа 

МДУЛС 

 

РСЈП 

 

Измена Уредбе о начелима за 

унутрашње уређење и 

систематизацију радних места 

у министарствима, посебним 

организацијама и службама 

Владе („Службени гласник РС“ 

бр. 81/07 – пречишћен текст, 

69/08, 98/12 и 87/13) 

Службени 

гласник 

РС 

2. квартал 2016 

године 

2.3.2. Промене унутрашње организације 

ОДУ у складу са Уредбом из 2.3.1.  

сви ОДУ МДУЛС Измене и допуне правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији  

Извештај о раду 

МДУЛС 

4. квартал 2016 

године 

2.3.3. Анализа оспособљености ОДУ за 

обављање студијско-аналитичких 

РСЈП 

 

ГС Извештај о спроведеној 

анализи оспособљености ОДУ 

Интернет 

страница 

4. квартал 

2016. године 

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


послова за спровођење ex-ante и ex-

post анализе ефеката прописа 

за обављање студијско-

аналитичких послова, који 

садржи: 

- податке о броју ОДУ чијим 

су актима предвиђена 

студијско-аналитички 

послова; 

- податке о капацитетима за 

обављање студијско-

аналитичких послова у ОДУ; 

- препоруке нових мера, 

односно активности за 

унапређење тих капацитета. 

www.rsjp.gov.rs 

Мера 2.4.  

 

Унапређење организационе структуре РСЈП за спровођење контроле вршења ex-ante и ex-post анализе ефеката прописа  

Врста мере Интитуционално управљачко организациона 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 

 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства;  

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Попуњена сва систематизована места у организационој јединици РСЈП која се бави контролом квалитета анализе ефеката 

прописа 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

5 9 Информатор о раду РСЈП 

Оперативне активности  

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

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


2.4.1. Попуњавање систематизованих 

радних места у организационој 

јединици РСЈП која се бави 

контролом квалитета анализе 

ефеката прописа 

РСЈП 

 

 

  Информатор о 

раду РСЈП 

3. квартал 2016 

године 

Мера 2.5.  

 

Едукација ОДУ за спровођење анализе ефеката прописа у складу са проширеним обавезама и унапређеним методолошким правилима 

Врста мере Информативно едукативна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 

СУК 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; - ГИЗ - Програм за правне реформе;  

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере  

Рок за реализацију 2017. година 

Показатељи 

излазног резултата 

 

Број државних службеника у ОДУ оспособљених за спровођење квалитетног АЕП процеса 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

Утврдиће се кроз активност 2.6.7. Пораст од 20% у односу на полазну 

вредност 

Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

2.5.1. Дорада постојећег Приручника за 

спровођење АЕП у складу са 

проширеним обавезама и унапређеним 

методолошким правилима 

РСЈП - Објављен и јавно доступан 

измењен Приручник за 

спровођење АЕП 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

 

у року од 3 

месеца од 

спровођења 

активности 

2.3.1. 

2.5.2. Укључивање новог модула стручног 

усавршавања (Спровођење АЕП при 

изради подзаконских аката) у Програм 

општег стручног усавршавања 

државних службеника 

РСЈП СУК Допуњен Програм општег 

стручног усавршавања 

државних службеника 

Интерет странице 

www.suk.gov.rs 

www.rsjp.gov.rs 

почевши у року 

од 3 месеца од 

спровођења 

активности 

2.1.1, па 

континуирано 

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


2.5.3. Спровођење стручног усавршавања 

(обука) државних службеника у РСЈП 

за спровођење АЕП 

РСЈП - Обучена минимално три 

службеника РСЈП у оквиру 

курса: Тренинг за тренере за 

АЕП 

Извештај о раду 

РСЈП 

1. квартал 

2016. године, 

па 

континуирано 

2.5.4. Спровођење стручног усавршавања  

(обука) државних службеника у ОДУ 

за спровођење АЕП 

РСЈП СУК Обука 40-70 државних 

службеника на годишњем 

нивоу  

Извештај о раду 

РСЈП 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

1. квартал 

2016. година, 

па 

континуирано 

2.5.5. Успостављање „Форума RIA 

практичара“ – форум на којима се 

размењују искуства ОДУ у вези 

спровођења АЕП 

РСЈП ОДУ - Квартално заседање Форума; 

- Делегирање најмање једног 

државног службеника за 

члана Форума од стране свих 

ОДУ; 

- Усвојен програм рада 

Форума; 

- Одређивање  модератора 

форума од стране РСЈП 

Извештај о раду 

РСЈП 

 

4. квартал 2016 

година, па 

континуирано 

2.5.6. 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 

2.5.7. Спровођење анализе стања капацитета 

ОДУ за спровођење анализе ефеката 

прописа 

РСЈП  Утврђено почетно стање 

капацитета ОДУ за спровођење 

АЕП 

Извештај о раду 

РСЈП 

2. квартал 

2016. година 

Мера 2.6.  

 

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

Врста мере Регулаторна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 

МФ 

Министартво привреде (у даљем тексту: МП) 

 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; УСАИД БЕП 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 

докумената јавних политика 

Рок за реализацију 2016. година  

Показатељ излазног 

резултата 

Учешће прописа уз које је РСЈП-у достављен МСП тест у укупном броју прописа достављених на мишљење РСЈП на годишњем 

нивоу, за које је потребно израдити МСП тест 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0% 30% Извештај о раду РСЈП 

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


Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

2.6.1. Прописивање обавезе спровођења 

анализе ефеката прописа на мала и 

средња предузећа и предузетнике   

- РСЈП 

 

МФ - Усвојен Закон о планском 

систему 

 

Службени 

гласник РС 

1. квартал 

2016. године 

2.6.2. Утврђивање методологије за 

одређивање утицаја прописа на 

МСПП 

РСЈП МП 

 

Израђено и објављено 

упутство за примену МСП 

теста 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

2. квартал 2016 

године 

Мера 2.7.  

 

Едукација ОДУ за израду Теста утицаја на мала и средња предузећа и предузетнике  (МСП тест)  

Врста мере Информативно едукативна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 

СУК 

МП 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; 

 

УСАИД - Пројекат за боље услове пословања 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере  

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељи 

излазног резултата 

 

 

Број обучених државних служебеника за употребу МСП теста на годишњем нивоу 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 70 Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

2.7.1. Спровођење стручног усавршавања 

(обуке) државних службеника у свим 

ОДУ за употребу МСП теста 

РСЈП - МП 

- СУК 

 Спроведене 3 обуке на 

годишњем нивоу 

Извештај о раду 

РСЈП 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

По спровођењу 

активности 

2.7.2., па 

контиурано  

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


Извештај о 

реализацији 

обука СУК 

www.suk.gov.rs 

2.7.2. Спровођење пилот анализа ефеката 

прописа у коју би био укључен Тест 

МСП 

- РСЈП 

 

- МП ОДУ  Израђене 3 пилот анализе 

ефеката прописа у којима је 

укључен МСП тест 

Интернет 

странице: 

www.rsjp.gov.rs 

 

4. квартал 2016 

године, затим 

континуирано 

Мера 2.8.  

 

Успостављање радног тела Владе за потребе координације регулаторне реформе и управљање јавним политикама 

Врста мере Инатитуционално управљачко организациона 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 

ГС 

РСЗ 

МФ 

КЕИ 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

- Редовна буџетска средства; 

 

 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Одлука Владе о оснивању координационог тела за регуалаторну реформу и управљање јавним политикама 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељи 

излазног резултата 

 

 

Број састанака координационог тела на годишњем нивоу 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 6 Административни извор - ГС 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

2.8.1. Припрема правног акта којим се 

успоставља координационо тело Владе, 

и оперативно уређење рада 

координационог тела Владе за праћење 

регулaторне реформе и управљања 

јавних политика 

РСЈП - ГС 

- РСЗ 

- МФ 

- КЕИ 

- Припремљен Предлог 

одлуке којим се 

успоставља 

координационо тело за 

праћење регулаторне 

реформе и управљање 

јавним политикама 

- Припремљен 

пословних рада 

координационог тела 

Административн

и извор - ГС 

1. квартал 

2016. године 

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


- Припремљен предлог 

чланова 

координационог тела 

Посебан циљ 3 Поједностављење административних процедура и успостављање система за континуирано мерење и праћење 

административних трошкова привреде и грађана 

Показатељ учинка (исхода) на 

нивоу посебног циља 

Регулаторно и парафискално оптерећење 

Полазна година 2015 Година реализације 

посебног циља  

2017 Извор провере Регулаторни индекс Србије 

Улазна вредност 33,3  Излазна вредност:  42 

Мера 3.1.  

 

Увођење обавезе  ОДУ да у извештаје о извршеној АЕП, укључе и податке о мерењима административних трошкова, које ће ти прописи проузроковати 

привреди и грађанима 

Врста мере Регулаторна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 

МФ 

 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства - УСАИД - Пројекет за боље услове пословања 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Уредба о методологији за управљање јавним политикама 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Учешће прописа уз које је достављен извештај о спроведеној АЕП, који садржи податке о мерењима административних 

трошкова, које ће ти прописи проузроковати привреди и грађанима, у односу на укупан број прописа достављен РСЈП на 

мишљење на годишњем нивоу 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

Утврдиће се у 4 кварталу 2016. 

активношћу 3.1.2. 

30% Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

3.1.1. Прописивање обавезе ОДУ да у 

извештаје о извршеној АЕП, укључе 

и податке о мерењима 

административних трошкова, које 

ће ти прописи проузроковати 

привреди и грађанима 

- РСЈП  

 

МФ  Усвојена Уредба о 

методологији за управљање 

јавним политикама, анализи 

ефеката јавних политика и 

прописа и садржају 

појединачних докумената 

јавних политика 

Службени 

гласник РС 

2. квартал 

2016. године 



3.1.2. Праћење спровођења обавезе 

представљања резултата мерења 

административних трошкова у АЕП 

- РСЈП  Извештај РСЈП Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

4. квартал 2016  

Мера 3.2.  

 

 

Успостављање калкулатора административних трошкова 

Врста мере Интитуционално управљачко организациона 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МП 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства; - УСАИД - Пројекет за боље услове пословања 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Доступан калкулатор за мерење административних трошкова (НЕ/ДА) 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

Не  Да  Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности  

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

3.2.1. Израда софтвера за калкулатор 

административних трошкова 

РСЈП - МП Израђен софтвер за калкулатор 

административних трошкова 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

3 квартал 2016. 

године 

Мера 3.3.  

 

 

Праћење административних трошкова привреде и грађана 

Врста мере Интитуционално управљачко организациона 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МП; 

- МФ; 

- Организације цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД) 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства; 

 
- УСАИД - Пројекат за боље услове пословања 

- ИПА 2013 – Пројекат за унапређење услова пословања 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Рок за реализацију 2017. година 

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


Показатељ излазног 

резултата 

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

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

3,6% БДП 3,2% БДП Извештај састављен од стране РСЈП 

Оперативне активности  

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

3.3.1. Мерење висине административних 

трошкова и оптерећења привреде и 

грађана на републичком нивоу  

РСЈП - МП; 

- МФ; 

- ОЦД 

Извештај о висини 

административних трошкова и 

оптерећења привреде и грађана 

који садржи: 

- учешће административних 

трошкова у односу на БДП; 

- извештај о спроведеним 

препорукама за отклањање 

штетних и непотребних 

административних 

процедура, које је Влада 

усвојила на основу 

претходног годишњег 

извештаја (овај део садржаће 

извештаји почев од 2017. 

године) 

- препоруке за отклањање 

штетних и непотребних 

административних 

процедура; 

-  

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

1. квартал 

2016. године и 

1. квартал 

2017. године 

Мера 3.4.  

 

Едукација у вези са употребом калкулатора административних трошкова и смањењем административних трошкова привреде и грађана 

Врста мере Информативно едукативна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- СУК 

- МП 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства; - УСАИД - Пројекет за боље услове пословања 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере  

Рок за реализацију 2016. година 

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


Показатељи 

излазног резултата 

 

 

Број државних службеника обучених за примену калкулатора за мерење административних захтева 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 минимум 2 држ. службеника по ОДУ Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

3.4.1. Израда корисничног упутства за 

примену калкулатора 

административних трошкова 

РСЈП - Упутство доступно свим 

корисницима 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

3. квартал 2016 

године 

3.4.2. Спровођење обука службеника ОДУ за 

употребу калкулатора 

РСЈП СУК  Сви ОДУ имају представнике 

на обукама 

Извештај о раду 

РСЈП 

Од 3 квартала 

2016. године, 

па 

континуирано  

3.4.3. Одржавање промотивног округлог 

стола о значају мерења 

административних трошкова 

РСЈП МП 

 

Присуство представника 50% 

ОДУ  

Извештај о раду 

РСЈП 

4. квартал 2016 

године 

Мера 3.5.  

 

- Поједностављење секторских прописа у циљу смањења административног оптерећења привреде (секторска "гиљотина" прописа у циљу смањења 

административног оптерећења) 

Врста мере Регулаторна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- надлежни ОДУ 

- МП 

 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства 

 
- УСАИД - Пројекет за боље услове пословања 

- ИПА 2013 – Пројекат за унапређење услова пословања 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 
- прописи у сектору идентификовани за стављање ван снаге, односно измену/допуну 

Рок за реализацију 2017. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Број спроведених пилота за поједностављење секторских прописа   

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 2 Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

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


активности 

3.5.1. Анализа могућности спровођења 

секторске "гиљотине" прописа у 

циљу смањења административног 

оптерећења привреде у два изабрана 

сектора  

РСЈП - МП 

- одабрани 

ОДУ 

Извештај о могућностима 

поједностављења прописа у 

циљу смањења 

административног оптерећења 

привреде у два одабрана 

сектора који садржи:  

- детаљан преглед нивоа 

административног 

оптерећења привреде у 2 

одабрана сектора; 

- препоруке за измене прописа 

у циљу смањења 

административног 

оптерећења привреде у 2 

одабрана сектора;  

- нацрт закључка Владе којим 

се усвајају препоруке за 

стављање ван снаге, односно 

измену секторских прописа, 

који се подноси Влади на 

усвајање.    

Извештај о раду 

РСЈП 

4. квартал 2016 

године 

3.5.2. Поједностављење секторских 

прописа у складу са препорукама из 

тачке 3.5.1. 

Надлежни ОДУ - РСЈП 

- МП 

Измењени секторски прописи Извештај о 

спроведеним 

препорукама за 

измену прописа у 

два одабрана 

сектора; 

Службени 

гласник РС  

4. квартал 

2017. године 

 

 

Мера 3.6.  

 

 

Успостављање јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања 

Врста мере Интитуционално управљачко организациона  

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МП; 

- МФ; 

- Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даље тексту:МТТ) 

- Привредна комора Србије (у даљем тексту: ПКС); 

- МДУЛС - Дирекција за еУправу 

Процењена Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 



финансијска 

средства 

Редовна буџетска средства 

 
- ГИЗ-Програм за реформу јавне управе 

- ИПА 2013 – Пројекат „Подршка у имплементацији Акционог плана за 

побољшање пословног окружења“ 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Рок за реализацију 2017. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Учешће унетих административних захтева у јавни регистар административних процедура у односу на укупан број 

административних захтева 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 15% Административни извор - РСЈП 

Оперативне активности  

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

3.6.1. Спровођење анализе 

административних захтева са циљем 

идентификације врсте и броја 

административних захтева – 

Кодификација административних 

процедура  

РСЈП - МП; 

- МФ; 

- МДУЛС 

- ПКС  

 

Извештај о анализи 

административних захтева који 

се односе на пословање 

привредних субјеката 

Интернет 

страница 

www.privreda.gov

.rs и www.pks.rs 

4. квартал 2016 

године 

3.6.2. Израда софтвера и хардвера за е-

портал јединственог јавног регистра 

административних процедура 

РСЈП МДУЛС – 

Дирекција 

за еУправу;  

ОДУ;  

МП 

 

Бесплатно доступан преко 

интернета е- јединственог 

јавног регистра 

административних процедура 

Интернет портал 

еУправа 

4. квартал 2017 

Мера 3.7.  

 

Успостављање правног оквира којим би се прописало формирање свеобухватног јединственог јавног регистра административних процедура и осталих 

услова пословања 

Врста мере Регулаторна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МДУЛС – Дирекција за еУправу; 

- МП 

 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства 

 
- ГИЗ-Програм за правне реформе 

- ИПА 2013 – Пројекат „Подршка у имплементацији Акционог плана за 

побољшање пословног окружења“ 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 
- Мера ће се спровести одговарајућим прописом 

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


Рок за реализацију 2017. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Обухваћеност административних захтева јавним регистром 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0% 70% Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

3.7.1. Успостављање правног оквира 

којим се прописује формирање 

свеобухватне и ажурне електронске 

базе административних захтева у 

форми јавног регистра 

- МДУЛС 

 

РСЈП 

МП 

Усвојен пропис којим се 

успоставља јавни регистар 

административних захтева 

(процедура) и обавеза 

ажурирања од стране ОДУ, 

Службени 

гласник РС 

1. квартал 2017 

године 

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

административних процедура 

Показатељ учинка (исхода) на 

нивоу посебног циља 

Транспарентност владиног креирања политика 

Полазна година 2015 Година реализације 

посебног циља  

2017 Извор провере Глобални извештај о 

конкурентности Светског 

економског форума Улазна вредност 3,6 Излазна вредност:  3,8 

Мера 4.1.  

 

Унапређење система за прикупљање иницијатива грађана и привреде 

Врста мере Интитуционално управљачко организациона 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МП; 

- МДУЛС – Дирекција за еУправу  

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства - УСАИД - Пројекет за боље услове пословања 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Повећање броја достављених иницијатива грађана и привреде 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

10 годишње 40 годишње Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  



4.1.1. Унапређење капацитета 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 . 

- Усвојене интерне процедуре 

РСЈП које се односе на процес 

прикупљања и обраде 

иницијатива грађана и 

привреде 

Извештај о раду 

РСЈП 

Информатор о 

раду РСЈП 

1. квартал 

2016. године 

4.1.2. Израда софтвера за прикупљање 

иницијатива грађана и привреде 

РСЈП МДУЛС – 

Дирекција 

за еУправу 

- Омогућено подношење 

иницијатива на интернет 

страни РСЈП за измену 

штетних и стављање ван 

снаге непотребних прописа и 

праћења поступака по тим 

иницијативама; 

- Доступност информација о 

поднетим иницијативама и 

току предмета. 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

2. квартал 

2016. године 

4.1.3. Успостављање Форума за 

иницијативе за измену неефикасних 

прописа и унапређење законодавне 

процедуре 

РСЈП - МП; 

- МДУЛС – 

Дирекција 

за еУправу 

- Форум састављен од 

представника удружења и 

представника ОДУ; 

- Квартални састанци Форума 

на којима ОДУ и 

представници привреде и 

ОЦД расправљају о унапред 

утврђеним темама у складу 

са прикупљеним 

иницијативама за измену и 

доношење прописа; 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

2. квартал 

2016. године 

4.1.4. Успостављен интерактивни 

електронски портал 

РСЈП ОДУ Извештај са кварталног 

састанка Форума  

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

3. квартал 

2016. године,  

Мера 4.2.  

 

Унапређење транспарентности регулаторног процеса 

Врста мере Регулаторна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МФ; 

- МДУЛС;  

- ГС; 

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


- РСЗ; 

- КЕИ 

- Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: Канцеларија ЦД) 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства ГИЗ-Програм за правне реформе 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 
- Закон о планском систему у Републици Србији  

- Уредба о методологији за управљање јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају 

појединачних докумената јавних политика; 

- Уредба о методологији за израду средњорочних планова 

- други прописи за које се након спроведене активности 4.2.4. утврде да је потребно изменити/допунити 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ излазног 

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 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

50% 65% Административни - ГС 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

4.2.1. Прописивање обавезе обезбеђивања 

транспарентности Годишњег плана 

рада Владе и средњорочних планова 

ОДУ 

РСЈП - МФ 

 

Усвајање Закона о планском 

систему у Републици Србији 

Службени 

гласник РС 

 

1. квартал 

2016. године 

4.2.2. Прописивање обавезе ОДУ да 

периодично извештавају Владу о 

ефектима прописа и докумената 

јавних политика и транспарентности 

тих извештаја 

РСЈП - МФ 

 

Усвајање Закона о планском 

систему у Републици Србији 

Службени 

гласник РС 

 

1. квартал 

2016. године 

4.2.3. Утврђивање методологије за 

спровођење јавне расправе 

РСЈП - МФ 

 

Усвајање Уредбе о 

методологији за управљање 

јавним политикама, анализи 

ефеката јавних политика и 

прописа и садржају 

појединачних докумената 

јавних политика. 

Службени 

гласник РС 

 

2. квартал 

2016. године 

4.2.4. Анализа стратешког и нормативног 

оквира за учешће јавности у 

процесу усвајања јавних пилитика  и 

- Коордианаци

оно тело за 

праћење 

РСЈП 

ГС 

РСЗ 

Усвојен закључак 

координационог тела за 

праћење регулаторне реформе 

Административн

и извор – ГС 

1. квартал 

2016. године  



доношењу прописа  регулаторне 

реформе из 

мере 2.8. 

МФ 

КЕИ 

 

и управљању јавним 

политикама, којим се 

установљава које прописе и 

стратешка документа је 

потребно изменити/допунити 

у складу са спроведеним 

активностима 4.2.1-4.2.3. 

4.2.4. Припремљене смерница за 

постизање веће предвидивости 

правног оквира пословања 

МП РСЈП Усвајање смерница 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 

Интернет 

странице: 

www.srbija.gov.rs 

www.privreda.gov

.rs 

2. квартал 2016 

године 

Мера 4.3.  

 

Увођење стандарда за учешће грађана и привреде у систему управљања јавним политикама и доношењу прописа 

Врста мере Регулаторна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- МФ; 

- МДУЛС;  

- ГС; 

- РСЗ; 

- Канцеларија ЦД 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства - ГИЗ-Програм за правне реформе; 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 
- Закон о планском систему у Републици Србији  

- Уредба о методологији за управљање јавним политикама; 

- Уредба о методологији за израду средњорочних планова 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ 

излазног 

резултата 

1. Учешће броја прописа достављених на мишљење РСЈП за које су у току процеса израде спроведене консултације 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

Утврдиће се у 1. кварталу 2016. године 

на основу извештаја о спроведеној АЕП 

65% Извештај о раду РСЈП 

2. Учешће броја докумената јавних политика достављених на мисшљење РСЈП за које су у току процеса израде спроведене 

консултације 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 50% Извештај о раду РСЈП 



Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

4.3.1. Прописивање обавезе спровођења 

консултација у процесу израде 

предлога јавних политика и прописа  

РСЈП 

-  

- МФ 

 

Усвајање Закона о планском 

систему у Републици Србији и 

други прописи за које се након 

спроведене активности 4.2.4. 

утврде да је потребно 

изменити/допунити 

Службени 

гласник РС 

 

1. квартал 

2016. године 

 4.3.2. Прописивање обавезе ОДУ да 

објаве почетак рада на документима 

јавних политика и прописима на 

порталу еУправа и својим интернет 

страница 

РСЈП 

-  

- РСЈП; 

- ГС 

- РСЗ 

Усвајање Закона о планском 

систему у Републици Србији 

други прописи за које се након 

спроведене активности 4.2.4. 

утврде да је потребно 

изменити/допунити 

Службени 

гласник РС 

Интернет 

страница: 

www.euprava.gov.

rs 

 

1. квартал 

2016. године 

 4.3.3. Утврђивање методологије за 

спровођење консултација 

РСЈП 

-  

МФ 

Канцеларија 

за ЦД 

Усвајање Уредбе о 

методологији за управљање 

јавним политикама, анализи 

ефеката јавних политика и 

прописа и садржају 

појединачних докумената 

јавних политика; други 

прописи за које се након 

спроведене активности 4.2.4. 

утврде да је потребно 

изменити/допунити 

Службени 

гласник РС 

 

2. квартал 

2016. године 

 4.3.4. Припремање смерница за састав 

радних група  за израду предлога 

јавних политика и прописа 

РСЈП Канцелари

ја за ЦД; 

- РСЗ 

Усвојене смернице којим 

Влада препоручује органима 

државне управе како да одреде 

састав радних група и обезбеде 

транспарентност рада 

Интернет 

странице: 

www.srbija.gov.rs  

2. квартал 2016 

године 

Мера 4.4.  

 

Унапређење доступних база података који се користе у консултативном процесу 

Врста мере Интитуционално управљачко организациона 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 

  

Процењена Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

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


финансијска 

средства 

Редовна буџетска средства 

 
- ГИЗ-Програм за правне реформе; 

- Швајцарска агенција за развој 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељ излазног 

резултата 

Учешће истраживања од јавног значаја представљених у бази РСЈП у односу на укупна истраживања од јавног значаја од 

заначаја за јавне политике и креирање прописа 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

0 25% Извештај о раду РСЈП 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

4.4.1. Обезбеђење расположивости 

резултата истраживања спроведених 

у оквиру програма од јавног 

интереса регулисаног Законом о 

научноистраживачкој делатности, 

приликом креирања јавних 

политика и прописа 

РСЈП Министарст

во просвете, 

науке и 

технолошко

г развоја 

Формирана база истраживања 

од јавног значаја у РСЈП 

доступна свим ОДУ 

Извештај о раду 

РСЈП 

www.rsjp.gov.rs 

4. квартал 

2016. године 

Мера 4.5.  

 

Подизање свести јавности о значају учествовања у консултацијама у процесу припреме предлога јавних политика и прописа 

Врста мере Информативно едукативна 

Институција 

одговорна за 

реализацију мере 

РСЈП Партнери у 

реализацији 
- СУК 

- МП 

- МФ 

- Канцеларија за ЦД 

- Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: 

МПЗЖС) 

- Министартсво просвете, науке и технолошког развоја (удаљем тексту: МПНТ) 

Процењена 

финансијска 

средства 

Буџет Републике Србије Средства међународне помоћи 

Редовна буџетска средства; 

 
- УСАИД - Пројекет за боље услове пословања 

- ИПА 2013 – Пројекат за унапређење услова пословања 

Прописи кроз које 

се мера спроводи 

Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере  

Рок за реализацију 2016. година 

Показатељи 

излазног резултата 

 

Повећање броја консултованих заинтересованих страна у консултативном поступку 

Полазна вредност: Циљана вредност: Извор провере: 

Утврдиће се у 2 кварталу 2016. 30% Извештај о раду РСЈП 

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


 

Оперативне активности 

Бр. Назив активности Институција 

одговорна за 

реализацију 

активности 

Партнери у 

реализацији 

Показатељ реализације Извор провере Рок за 

реализацију  

4.5.1. Промотивне активности на подизању 

свести јавности о значају учествовања 

у консултацијама у процесу припреме 

предлога јавних политика и прописа 

РСЈП - Канцелариј

а ЦД 

- МДУЛС 

- Одржан округли сто са 

представницима ОЦД 

- Објављени промотивни 

текстови на интернет странама 

ОДУ 

Интернет 

страница 

www.rsjp.gov.rs 

www.civilnodrustv

o.gov.rs 

1. квартал 2016 

године, па 

континуирано 

 4.5.2. Анализа степена учешћа 

заинтересованих страна у 

консултативном процесу током израде 

предлога јавних политика и нацрта 

закона 

РСЈП Канцеларија 

за сарадњу са 

ЦД 

Извештај о степену учешћа 

заинтересованих страна у 

консултативном процесу током 

израде предлога јавних 

политика и нацрта закона 

Годишњи извештај о 

спроведеним јавним 

расправама и консултативном 

процесу у поступку израде 

прописа, са препорукама за 

унапређење процеса јавне 

расправе 

Интернет 

странице 

www.rsjp.gov.rs 

www.civilnodrustv

o.gov.rs 

2. квартал 2016 

године 

 

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

