
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 − др. закон), на 

предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, 

Влада доноси 

ЗАКЉУЧАК 

"Службени гласник РС", број 105 од 29. децембра 2018. 

1. Усваја се Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у 

Републици Србији за период 2018–2020. године, који је саставни део овог закључка. 

2. Налаже се Министарству државне управе и локалне самоуправе, Министарству финансија, 

Министарству заштите животне средине, Министарству културе и информисања, Републичком 

секретаријату за јавне политике, Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом и 

Канцеларији за информационе технологије и електронску управу да спроведу мере и 

активности предвиђене Акционим планом из тачке 1. овог закључка. 

3. Препоручује се Народној скупштини, Агенцији за борбу против корупције, Поверенику за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Агенцији за привредне 

регистре да спроведу мере и активности предвиђене Акционим планом из тачке 1. овог 

закључка. 

4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 021-12686/2018 

У Београду, 27. децембра 2018. године 

Влада 

Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 

Aкциони план 

за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за 

период 2018–2020. године 

I. УВОД 

Партнерство за отворену управу – Open Government Parntership (у даљем тексту: ПОУ) 

представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања 

влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и 

одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама 

цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД), оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу 

против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија, а у вези са 

остваривањем делотворнијег и одговорнијег рада јавне власти. 

Као учесница у наведеној глобалној иницијативи, Република Србија подржава основне 

вредности садржане у Декларацији ПОУ, које су у складу и са спровођењем општег циља 

реформе јавне управе Републике Србије – обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и 

привредним субјектима и стварање јавне управе која ће значајно допринети економској 

стабилности и повећању животног стандарда грађана. Имајући у виду тежњу да Република 



Србија постане модерна држава која представља добар сервис грађанима, са успостављеним 

партнерским односом и бољом подршком грађанима и привреди, учешће у иницијативи ПОУ и 

спровођење активности у складу са вредностима које ПОУ промовише, значајно доприносе 

постизању ових циљева. 

ПОУ представља одличну платформу за сарадњу управе са грађанима и снажан инструмент за 

унапређење транспарентности, одговорности и ефикасности јавне управе, као и за испуњење 

одређених критеријума у процесу евроинтеграција. 

Република Србија је до сада израдила и Партнерству представила два акциона плана1 у циљу 

предузимања обавеза у смислу надградње у односу на обавезе дефинисане осталим 

стратешким документима, које унапређују стање у оквиру вредности ПОУ. Током израде ових 

акционих планова постигнуто је значајно унапређење кад је у питању сарадња са цивилним 

сектором, која је настављена и у овом, трећем циклусу израде Aкционог плана за спровођење 

иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за период 2018–2020. (у 

даљем тексту: Акциони план), о чему ће бити више речи у делу који описује начин припреме 

Акционог плана. 

С обзиром на приоритете које су, у процесу израде Акционог плана, исказале организације 

цивилног друштва и органи Републике Србије надлежни за спровођење одређених обавеза, 

трећи Акциони план обухвата неколико тема: отворене податке/фискалну транспарентност (с 

обзиром на то да се већина обавеза у оквиру области Отворени подаци односи на фискалну 

транспарентност, ове две области су спојене у једну), интегритет власти, јавне услуге, приступ 

информацијама и учешће јавности. 

–––––––––––––––– 

1 Акциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици 

Србији за 2014. и 2015. годину („Службени гласник РС”, број 14/14) и Акциони план за 

спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. 

годину („Службени гласник РС”, број 93/16). 

II. ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ У ОДНОСУ НА УТВРЂЕНЕ ПРИНЦИПЕ ОТВОРЕНЕ 

УПРАВЕ 

У периоду имплементације претходног АП ПОУ за 2016. и 2017. годину и израде трећег 

Акционог плана, у Републици Србији је уложен велики напор у циљу развоја свих нивоа 

управе, ради унапређења пословног окружења и стварања повољне пословне климе, повећања 

правне сигурности, транспарентности, етичких стандарда и одговорности у обављању послова 

јавне управе, модернизације, убрзања и дебирократизације процеса и процедура, а самим тим и 

квалитета пружања услуга грађанима. С друге стране, Србија је била суочена са изазовним 

периодом у погледу замрзавања и смањења запослености у јавном сектору. Основни приоритет 

је био и преусмеравање јавног сектора ка мање скупим и ефикаснијим јавним услугама. У том 

смислу, у одређеним областима акценат је био стављен на е-управу и дигитализацију 

различитих процеса. 

У трогодишњем периоду имплементације првог Акционог плана за спровођење Стратегије 

реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2015–2017. године2 петина 

предвиђених резултата (23%) и половина активности (52%) је испуњена. Најбитнији резултати 

постигнути су кроз побољшање услуга у одабраним областима, е партиципацији и е-услугама, 

почетку размене података из службених евиденција, координацији инспекција, увођењу 

програмског буџета уз елементе родног буџетирања, средњорочном планирању, унапређеном 



систему јавних набавки, побољшаној фискалној позицији Србије. Сви резултати допринели су 

унапређењу вредности ПОУ. 

Влада Републике Србије је донела Одлуку о изменама Стратегије реформе јавне управе у 

Републици Србији са Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у 

Републици Србији за период 2018–2020. године3 који обухвата наставак активности које су 

спровођене, као и нове активности. 

Поштујући принципе ПОУ, оба наведена документа су била израђена и праћена кроз широк 

партиципативни приступ, уз укључивање свих органа државне управе, независних државних 

органа, представника цивилног сектора и међународних партнера, у свим фазама процеса 

планирања. За оба акциона плана представници ОЦД били су изабрани кроз постојећи СЕКО4 

механизам или објављивањем јавног позива са унапред утврђеним критеријумима, конкурсном 

комисијом и правом на приговор подносилаца пријава на резултате јавног позива. 

Кад је у питању област отворених података, треба напоменути да су у овом акционом плану 

дефинисане само обавезе које представљају надградњу на већ утврђене активности у оквиру 

спровођења иницијативе отварања података у Србији кроз пројекат Отворени подаци – 

отворене могућности који спроводи Канцеларија за информационе технологије и електронску 

управу (у даљем тексту: ИТЕ), у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (у даљем 

тексту: УНДП), који подржава развој ове иницијативе у Србији. 

У оквиру ове иницијативе, поред израде и објављивања националног Портала отворених 

података5 у октобру 2016. године, односно испуњења обавезе дефинисане другим Акционим 

планом за 2016. и 2017. годину, ИТЕ је, у сарадњи са УНДП организовала прву Недељу 

отворених података6, 6–11. марта 2018. године. У оквиру Недеље отворених података одржана 

је Конференција под називом „Отворени подаци – отворене могућности’’, представљена је 

национална иницијатива за отварање података, предложен законски оквир за отворене податке, 

као и нови скупови података које су државне институције објавиле на Националном порталу 

отворених података. Током Недеље отворених података одржана је серија радионица, 

предавања и менторских сесија широм Републике Србије – у Београду, Новом Саду, Инђији, 

Шапцу, Вршцу, Ваљеву и Суботици. Учесници радионица, стартапи, мала и средња предузећа, 

истраживачи и други заинтересовани имали су прилику да се упознају да подацима са 

Националног портала, науче како се обрађују, комбинују са подацима из других извора, како се 

анализирају, визуализују итд. 

У мају 2018. године, ИТЕ је, у сарадњи са Кабинетом председнице Владе и Иницијативом 

Дигитална Србија, у Београду, Новом Саду и Нишу организовала #CodeGovernment хакатоне, 

намењене унапређењу корисничког искуства коришћења Портала еУправа, и тражењa бољег и 

функционалнијег технолошког решења које треба да унапреди корисничко искуство 

Националног Портала еУправа.7 

У јулу 2018. године ИТЕ је, уз подршку Канцеларије УНДП у Републици Србији, организовала 

Радионицу којој је присуствовало више од од 20 институција заинтересованих за отварање 

својих података, док су оне институције које су већ отвориле своје податке изразиле интерес за 

наредни корак који ће омогућити реализацију исплативих идеја/решења за једноставан приступ 

јавности подацима, тзв. изазов отворених података. 

Од званичног пуштања у рад Националног портала отворених података, средином октобра 

2017. године, када је садржао око двадесетак скупова података, број доступних скупова 

отворених података вишеструко је увећан. Тренутно се на њему може наћи 114 скупова 



података које је поставило 28 институција. То су подаци који се односе на ауто-несреће, јавни 

превоз, заштиту животне средине, статистичке податке, геопросторне податке, податке о 

лековима и др. Такође, дошло је до значајног повећања интереса за отварање података, како у 

управи тако и изван ње. Најбољи показатељ великог помака у овој области је индекс отворених 

података8, по којем је Република Србија на првом месту у региону и 41. на листи свих чланица 

Уједињених нација. 

У циљу активног укључивања грађана у надзор над спровођењем јавних политика, као и ради 

активног комуницирања грађана и институција, покренут је интернет сајт „Добра управа” на 

адреси www.dobrauprava.rs који је намењен информисању грађана о томе како се одвија процес 

реформе јавне управе, као и размена података из службених евиденција. Сајт „Добра управа” 

замишљен је као интерактивни портал путем којег грађани могу да се информишу о својим 

правима у управним поступцима када је реч о размени података из службених евиденција, да 

се ближе упознају са системом рада институција управе, али и да се, попуњавањем упитника 

или упућивањем писма Министарству државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: 

МДУЛС), активно укључе у надзор над радом јавне управе, а тиме и над њеном укупном 

реформом. 

У протеклом периоду остварен је и значајан напредак у унапређењу правног оквира за учешће 

заинтересоване јавности у раду јавне управе, посебно у процесу доношења прописа и креирања 

и спровођења докумената јавних политика на свим нивоима власти. На предлог Владе 

Републике Србије, Народна скупштина је донела Закон о планском систему9, Закон о изменама 

и допунама Закона о државној управи10, као и Закон о изменама и допунама Закона о локалној 

самоуправи11 којима су успостављени нови и додатно унапређени постојећи механизми 

грађанске партиципације. Прва два закона представљају испуњење обавеза које је Република 

Србија преузела у оквиру другог Акционог плана ПОУ. 

Законом о планском систему РС и Законом о изменама и допунама Закона о државној управи 

уведена је обавеза органа државне управе да укључе заинтересовану јавност у процес израде 

докумената јавних политика и прописа од најраније фазе њихове припреме. Додатно, Законом 

о планском систему РС грађанима је омогућено да сами иницирају израду, усвајање или 

измену докумената јавних политика кроз упућивање иницијативе надлежном предлагачу и 

експлицитно је предвиђена могућност укључивања заинтересованих страна које су учествовале 

у консултацијама у рад радне групе за израду документа јавне политике. За разлику од 

претходне регулативе, Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи уводи 

обавезност јавне расправе за најважније акте које доносе локалне самоуправе (статут, буџет у 

делу планирања инвестиција, стратегије развоја, утврђивање стопе изворних прихода, 

просторних и урбанистичких планова и др.), али и могућност да квалификован број грађана 

иницира одржавање јавне расправе о било ком другом акту, као и обавезу да органи локалне 

самоуправе објављују почетак рада на изради својих аката. 

У априлу 2018. године Народна скупштина је донела Закон о електронској управи, који 

успоставља правни оквир за системски развој електронске управе, са контролним 

механизмима, као и за отворене податке и поновну употребу података. Ради ефикасне примене 

нових законских решења, започет је рад на изради подзаконских аката предвиђених овим 

законом. 

У протеклом периоду постигнути су и резултати кад је у питању пружање јавних услуга у 

одређеним областима. Један од добрих примера јесте и успостављање електронске услуге кроз 

пројекат „Бебо, добродошла на свет” (е-беба), захваљујући којем родитељи могу за свега 15 



минута да пријаве новорођенче у свим породилиштима у Републици Србији. До данас је овим 

путем пријављено више од 109.580 беба и укинуто је око 7 различитих папира, а услуга је 

пример не-шалтерског система (енг. no-stop shop) где се услуга добија на месту где се животни 

догађај одвија и грађанин не мора да иде на посебан, један шалтер (енг. оnе-stop shop). Поред 

ове услуге, успостављене су и услуге предаје захтева за е-здравстване књижице, е-Вртић (упис 

деце у предшколске установе), замена старе возачке дозволе за нову (картичну). 

У погледу имплементације Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања 

јавним политикама за период 2016–2020. године, предузете су активности на успостављању 

Јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, што је 

била и једна од обавеза у претходном Акционом плану за 2016–2017. годину. У попису 

административних поступака учествовало је 85 органа и организација и идентификовано је 

2.500 поступака. Израђено је Упутство за спровођење анализе поједностављења 

административних поступака, као и Методологија за обрачун административних трошкова за 

потребе анализе поступака. Припремљени су предлози за поједностављење, оптимизацију или 

укидање 73 административна поступка и исти су достављени надлежним органима или 

организацијама на мишљење. Ово је била и једна од обавеза из другог Акционог плана ПОУ, 

која се наставља и у овом акционом плану. 

Један од резулата и примера добре праксе у циљу једнаког приступа интернету, електронским 

сервисима и е-услугама државних и јавних органа свим грађанима и грађанкама Републике 

Србије јесте оснивање Српско-корејског информатичко-приступног центра – СКИП Центра 

(http://skipcentar.rs/en_GB/) у 2017. години. МДУЛС и Национална агенција за информационо 

друштво Републике Кореје 6. јула 2017. године потписали су Меморандум о међусобној 

сарадњи и разумевању у области информационо комуникационих технологија чиме је створен 

институционални оквир за успостављање СКИП Центра. У оквиру СКИП Центра се обављају 

послови који се односе на пружање подршке развоју електронске управе кроз организовање 

бесплатних обука у оквиру ИТ намењених државним службеницима и свим грађанима 

Републике Србије. У периоду од 15. јануара 2018. године до 29. септембра 2018. године СКИП 

Центар је за мање од девет месеци рада у сарадњи са многобројним светским и регионалним 

организацијама, домаћим институцијама, државним органима и јавним установама, те 

органима и организацијама цивилног друштва, као и реномираним информационо-

технолошким компанијама и великим бројем привредних субјеката успео да организује више 

од 400 различитих ИТ програма, од којих су многи били пројекти од државног значаја (адресни 

регистар, дигитализација културне баштине, сервис Е-беба, информациони систем Е-ЗУП, 

развој електронских уџбеника и е-Дневника...) и бесплатно обучи преко 10.000 грађана и 

државних службеника. 

Посебан напредак остварен је у укључивању организација цивилног друштва и друге 

заинтересоване јавности у радне групе и друга радна и саветодавна тела за припрему и праћење 

примене прописа и докумената јавних политика. У оквиру транспарентног и инклузивног 

процеса, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије (у даљем 

тексту: КСЦД) је у сарадњи са надлежним органима од 2017. године у потпуности спровела 

пет јавних позива за избор организација цивилног друштва у различита радна тела, док су још 

три позива отпочета у другом, а завршена у трећем кварталу 2018. године. Напредак је посебно 

приметан с обзиром да је током 2016. године спроведен само један јавни позив, док их током 

2015. године није било. Поред осталих, у оквиру спроведених јавних позива изабрани су 

представници цивилног друштва у две радне групе које су од посебног значаја за процес 

реформе јавне управе: представници 12 организација цивилног друштва изабрани су у Посебну 



радну групу за припрему Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне 

управе за период 2018–2020. године, док су представници шест организација цивилног 

друштва именовани у Посебну међуминистарску радну групу за израду овог акционог плана. 

Овај напредак препознат је као добра пракса од стране Европске комисије у Оперативним 

закључцима са састанка Посебне групе за реформу јавне управе ЕУ – Србија одржаног у мају 

2018. године.12 

Напредак је видљив и у броју позива које су органи државне управе преко КСЦД упутили 

организацијама цивилног друштва ради њиховог учешћа у различитим видовима јавних 

консултација и јавним расправама. У 2017. години, КСЦД је објавила 30 позива за јавне 

расправе и друге видове консултација, што је осам јавних позива више него у 2016. години, а 

11 јавних позива више него у 2015. години. У прва два квартала 2018. године посредством 

КСЦД упућено је 17 јавних позива за различите видове консултација. Поред осталог, у 

извештајном периоду спроведен је и широк консултативни процес поводом измена Устава 

Републике Србије у делу који се односи на правосуђе. 

Једна од општих препорука Независног механизма за извештавање (у даљем тексту: НМИ) 

јесте и унапређење видљивости ПОУ процеса. У том циљу, Радна група је одржала више 

консултативних састанака у току израде Акционог плана, између осталог и у циљу промоције 

иницијативе ПОУ и информисања јавности и ОЦД изван Београда о овој иницијативи (део III. 

Акционог плана). Поред тога, у 2018. години, у оквиру Секторске буџетске подршке, започео је 

пројекат чије су активности усмерене на видљивост ЕУ подршке Србији и комуникацију 

циљева и напретка у вези са реформом јавне управе, у оквиру кога ће се у знатној мери 

промовисати и иницијатива ПОУ у Републици Србији. 

–––––––––––––––– 

2 „Службени гласник РС”, број 31/15. 

3 „Службени гласник РС”, број 54/18. 

4 СЕКО (линк: http://www.sekomehanizam.org/default.asp?Category=2) је иницирала Канцеларија 

за европске интеграције (данас Министарство за европске интеграције) 2011. године као 

механизам сарадње цивилног друштва и јавног сектора у погледу планирања и програмирања 

средстава међународне развојне помоћи, као и њиховог праћења и извештавања. Поред 

области реформе државне управе, цивилно друштво може да учествује у још седам 

секторских група: владавина права; грађанско груштво, медији и култура; конкурентност; 

развој људских ресурса; пољопривреда и рурални развој; транспорт; животна средина и 

енергетика. 

5 https://data.gov.rs. 

6 Више погледати на следећем линку: 

http://ite.gov.rs/doc/Program%20Nedelja%20otvorenih%20podataka.pdf. 

7 Погледати више на следећим линковима: https://www.euprava.gov.rs/vesti/264/pobednici-

CodeGovernment-Hakatona.html или https://startit.rs/e-uprava-hakaton-2018/ или 

http://civilnodrustvo.gov.rs/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2/%D0%BF%D0%BE%

D0%B7%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-codegovernment-

hackathon.76.html?invitationId=511. 

8 Погледати више на Open data index: https://index.okfn.org/place/?filter-table=serbia. 



9 „Службени гласник РС”, број 30/18. 

10 „Службени гласник РС”, број 47/18. 

11 „Службени гласник РС”, број 47/18. 

12 Закључци Посебне радне групе за реформу јавне управе, http://www.mduls.gov.rs/reforma-

javne-uprave.php, стр. 2. 

III. ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

Процес припреме овог акционог плана званично је започео у марту 2018. године, оснивањем 

Посебне међуминистарске радне групе за израду трећег Акционог плана за период од 2018. до 

2020. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену 

управу13 (у даљем тексту: Радна група). Задаци Радне групе су: припрема Нацрта акционог 

плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 

период од 2018. до 2020. године, спровођење поступка консултација са цивилним друштвом у 

вези са Нацртом акционог плана, праћење спровођења активности дефинисаних Акционим 

планом и поштовања предвиђених рокова, предлагање измена и допуна Акционог плана, 

израда привремених и коначних извештаја о спровођењу активности из Акционог плана. 

Кад је у питању састав Радне групе, с обзиром на једну од општих препорука НМИ која се 

односи на редован и континуиран форум заинтересованих страна, важно је напоменути да је 

приликом њеног формирања у великој мери постигнут континуитет у односу на састав радне 

групе из претходног циклуса израде Акционог плана. Измене у чланству догодиле су се 

углавном због персоналних измена у појединим органима. 

Радну групу чини укупно 37 чланова, представника више министарстава, Владиних 

канцеларија, служби Владе, Јединице за имплементацију стратешких пројеката – ИТ и еУправа 

– Кабинет председника Владе, посебних организација, независних тела, Народне скупштине, 

Привредне коморе Србије, локалне самоуправе и ОЦД. 

Представници ОЦД, чланови Радне групе, изабрани су кроз транспарентну процедуру. МДУЛС 

је у сарадњи са КСЦД, у децембру 2017. године објавио јавни позив14 свим ОЦД за учешће у 

раду Радне групе, који је КСЦД такође доставила и преко мејлинг листе свим ОЦД на листи. 

Јавни позив је, поред свих обавештења релевантних за учешће на конкурсу, садржао и 

критеријуме за избор ОЦД. Наведени критеријуми одражавали су намеру да се у рад Радне 

групе и израду Акционог плана укључе ОЦД које се баве и поседују пројектно искуство и 

експертизу у различитим областима у оквиру вредности ПОУ: доступност података, приступ 

информацијама од јавног значаја, медији и информисање, фискална транспарентност, јавно 

заступање и политике, јачање владавине права и ширење грађанске свести, борба против 

корупције, развој нових технологија и иновација у циљу размене информација, унапређења 

јавних сервиса и укључивања грађана у доношење одлука, отворени подаци, реформа јавне 

управе, Партнерство за отворену управу. С обзиром на велики број ОЦД у Републици Србији 

које се баве различитим областима, успостављање критеријума је било неопходно како би се 

постигла ефикасност у раду Радне групе. Јавни позив је био упућен ОЦД које раде на 

територији целе Републике Србије. Јавни позив је био отворен у периоду од 22. децембра 2017. 

године до 19. јануара 2018. године. Након истека рока за подношење пријава, завршеног 

поступка избора и истека рока за приговор, Комисија сачињена од представника КСЦД и 

МДУЛС, донела је коначну одлуку о избору чланова и заменика чланова из реда ОЦД за 

чланство у Радној групи. Листа поднетих пријава, ранг листа и Одлука о предлогу ОЦД за 

чланство у Радној групи објављени су на сајту МДУЛС и КСЦД15. 



За чланове Радне групе изабрани су представници свих ОЦД које су се и пријавиле на јавни 

позив, односно укупно шест представника ОЦД, и то: Удружења грађана за демократију и 

грађанско образовање „Грађанске иницијативе”, Београд, Београдске отворене школе (БОШ), 

Центра за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА), Медија и реформ центра 

Ниш, Асоцијације онлајн медија, Удружења „Народни парламент”, Лесковац. 

Као резултат промотивних активности чланова Радне групе и ОЦД, у овом циклусу израде 

Акционог плана у рад Радне групе укључили су се и представници локалних самоуправа, и то: 

град Нови Пазар, општина Рума, градска општина Врачар, град Шабац и општина Параћин. 

У марту 2018. године донаторски фонд иницијативе ПОУ објавио је конкурс за подршку ОЦД 

које су укључене у израду Акционог плана ради његове што успешније заједничке израде. 

МДУЛС је подржао две групе ОЦД које су се пријавиле на конкурс, од којих је једна добила 

средства од ПОУ. Конзоцијум ОЦД који је добио средства предводе Грађанске иницијативе, а 

остале ОЦД су: Транспарентност Србија, Асоцијација on-line медија, Народни парламент 

Лесковац, Едукациони центар Лесковац и Медија реформ центар Ниш. Конзорцијум ће радити 

на координацији активности укључивања актера из цивилног и пословног сектора, на 

националном и локалном нивоу, у процес креирања Акционог плана и координацији 

консултација са цивилним друштвом и осталим заинтересованим актерима током израде 

Акционог плана, као и на праћењу његове имплементације. 

Први састанак Радне групе одржан је 30. марта 2018. године, у оквиру кога су утврђени начин 

сарадње, кораци за израду Акционог плана, као и календар активности. Иако је већина чланова 

већ била укључена у израду претходног Акционог плана, на овом састанку члановима је 

поново представљена иницијатива и вредности ПОУ, упутство за израду акционих планова, 

али и сврха успостављања НМИ, као и њихове препоруке за овај циклус израде Акционог 

плана. У складу са кључном препоруком НМИ 1, Радна група је усвојила Пословник о раду 

Међуминистарске радне групе, који је објављен на сајту МДУЛС16 и који, поред процедура за 

рад Радне групе и за доношење одлука, садржи правила примопредаје чланства у случају 

персоналних измена, у циљу постизања континуитета у раду Радне групе. 

У складу са принципима ПОУ, ради ширег консултативног процеса и укључивања свих 

заинтересованих ОЦД на самом почетку израде Акционог плана, пре израде радне верзије 

текста Акционог плана, Радна група је одржала консултативни састанак – Округли сто са свим 

заинтересованим ОЦД, у циљу утврђивања приоритета и предлога обавеза које ће бити 

укључене у Акциони план. Јавни позив за састанак објављен је на сајту МДУЛС17 и КСЦД18, 2. 

априла 2018. године. Уз Јавни позив, објављена су и следећа документа: Упутство за израду 

Акционог плана, Водич за вредности ПОУ, Препоруке НМИ, Програм рада консултативног 

састанка, као и обрасци за дефинисање предлога обавеза и достављање писмених предлога. 

Консултативни састанак је одржан 13. априла 2018. године. Састанку је присуствовало 27 

представника цивилног сектора. У уводном делу састанка свим учесницима је представљена 

иницијатива ПОУ, њене вредности, начин израде акционих планова и структура, НМИ и све 

остале чињенице релевантние зa израду Акционог плана. Такође, представљени су и резултати 

имплементације другог Акционог плана, у циљу постизања континуитета. Након првог дела 

састанка, учесници су, у оквиру група које обрађују посебне теме, предлагали, разматрали и 

дефинисали предлоге обавеза које би се могле укључити у трећи Акциони план. Као резултат 

заједничког рада чланова Радне групе и представника ОЦД, на састанку је прикупљено 

двадесет предлога обавеза, у оквиру тема: Учешће јавности, Приступ информацијама, 



Отворени подаци, Интегритет власти, Фискална транспарентност и Јавне услуге. Извештај са 

састанка, уз све предлоге, објављен је на сајту МДУЛС19. 

Сви предлози ОЦД разматрани су на састанцима Радне групе и са релевантним државним 

органима у чијој су надлежности предложене обавезе. Већина предлога је укључена у Акциони 

план, док је за одређене предлоге закључено, са образложењем, да се не могу реализовати у 

оквиру овог акционог плана. Записници са свих састанака Радне групе објављивани су на 

интернет страници МДУЛС,20 како би све заинтересоване стране могле да прате њен рад. 

Радна група је у 2018. години, поред консултативног састанка са ОЦД, одржала 4 састанка у 

пуном саставу: 30. марта, 26. априла, 7. јуна и 9. октобра. На састанцима су се разматрали 

предлози обавеза, као и могућа решења за њихово укључивање у Акциони план. Једна од 

научених лекција из претходних циклуса израде акционих планова односи се и на унапређење 

ефикасности рада Радне групе када одржава састанке у ужем саставу посвећене одређеним 

темама, као и састанке са појединим органима надлежним за спровођење одређених 

предложених обавеза. У том смислу, поред наведених састанака у пуном саставу, одржана су и 

четири састанка Радне групе у ужем саставу: састанак са представницима Министарства 

културе 25. јуна 2018, два састанка у МДУЛС 9. јула и 22. августа 2018, састанак са 

представницима ИТЕ 30. августа 2018. године. На овим састанцима разматрале су се поједине 

обавезе и могућа решења и кораци за њихово спровођење. 

Кључна препорука НМИ 5 односи се на усмеренији комуникацијски приступ и активности 

подизања свести и јачање сарадње са ОЦД на централном и локалном нивоу. У том циљу, 

поред наведених састанака у Београду, ради промоције иницијативе ПОУ на локалном нивоу, у 

организацији конзорцијума ОЦД који је добио средства за подршку у изради акционог плана, 

одржана су и два састанка са представницима ОЦД изван Београда, 5. октобра 2018. године у 

Нишу и 8. октобра 2018. године у Шапцу, на којима су представљени резултати 

имплементације другог Акционог плана и предложене обавезе за трећи. Такође, током периода 

консултација о Нацрту акционог плана, предвиђено је одржавање округлог стола са ОЦД у 

Београду и најмање два консултативна састанка изван Београда. 

Поред тога, представници МДУЛС учествовали су на Конференцији о партнерству за отворену 

управу на локалном нивоу, која је одржана 8. новембра 2018. године у Београду, у 

организацији Мисије ОЕБС у Србији. Циљ Конференције је био представљање могућности и 

предности укључивања јединица локалне самоуправе у Партнерство за отворену управу. Овом 

приликом учесницима су представљени резултати које Србија постиже на републичком нивоу, 

као и обавезе предвиђене за трећи Акциони план. 

У току припреме Акционог плана представница МДУЛС је учествовала на Конференцији 

Креативност и иновације у циљу активног учешћа младих на Балкану која је одржана 15. маја 

2018. године у Скопљу, у организацији Европске асоцијације за локлану демократију, где је 

представила учешће и активности Републике Србије у ПОУ иницијативи. 

Делегација Републике Србије предвођена председницом Владе, учествовала је и на Глобалном 

самиту Партнерства одржаном од 17–19 јула 2018. године у Тбилисију, Грузија. Самит је 

одржан у циљу промоције и размене информација и унапређења агенде отворене управе, као и 

решавања нових изазова са којима се државе суочавају ради унапређења живота грађана 

широм света, уз учешће 96 земаља. У оквиру панела на свечаном отварању Самита, 

председница Владе Републике Србије је истакла постигнућа Србије у оквиру иницијативе 

ПОУ. На састанку координатора ПОУ одржаном у оквиру Самита, представница МДУЛС 

представила је неколико обавеза које Република Србија намерава да предузме кроз нови 



Акциони план. Регионална школа за јавну управу – Респа подржала је учешће појединих 

чланова њених радних група на Самиту и организовала Регионални панел посвећен ПОУ на 

коме је представница МДУЛС говорила о постигнућима у оквиру иницијативе отворених 

података у Србији. 

У складу са кључном препоруком НМИ 2, у циљу унапређења фискалне транспарентности, у 

Акциони план је укључена и обавеза објављивања буџета Републике Србије у машински 

читљивом формату. Потребно је напоменути да је објављивање буџета на локалном нивоу у 

надлежности локалних самоуправа, те предлог ове обавезе није било могуће укључити у 

национални Акциони план. 

У складу са кључном препоруком НМИ 3, континуитет обавеза које имају висок утицај 

постигнут је у појединим областима, као што је област отворених података, док су поједине 

обавезе које нису у потпуности испуњене током имплементације другог Акционог плана, 

поново укључене ради њихове потпуне реализације. 

У складу са кључном препоруком НМИ 4, у овом акционом плану дефинисан је и наставак 

појединих обавеза из другог Акционог плана које се односе на механизме учешћа грађана и 

унапређење јавне одговорности, као што је обавеза Поједностављење административних 

поступака и регулативе – еПАПИР, док су неке обавезе, у складу са општим препорукама НМИ 

додатно развијене на основу стеченог искуства, као што је обавеза Подршка унапређењу 

сарадње органа јавне управе и организација цивилног друштва у процесу припреме, доношења 

и праћење примене прописа. 

Радна верзија Нацрта акционог плана објављена је 13. новембра 2018. године, две недеље пре 

почетка јавних консултација, уз најаву почетка периода јавних консултација, на интернет 

страницама МДУЛС21 и КСЦД.22 Јавне консултације трајале су у периоду од 28. новембра до 

12. децембра 2018. године. 

–––––––––––––––– 

13 Решење број 119-01-244/2017-06 од 15. марта 2018. године. 

14 http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php; https://bit.ly/2D28JNs. 

15 http://civilnodrustvo.gov.rs/vest/partnerstvo-za-otvorenu-upravu:-rezultati-javnog-poziva-za-

izbor-ocd-u-posebnu-me%C4%91uministarsku-radnu-grupu-za-izradu-ap-

20182020.37.html?newsId=908; 

https://www.civilnodrustvo.gov.rs/vest/partnerstvo-za-otvorenu-upravu:-kona%C4%8Dna-odluka-o-

izboru-ocd-u-posebnu-me%C4%91uministarssku-radnu-grupu-za-izradu-ap-

20182020.37.html?newsId=912; 

http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php. 

16 http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2018.php. 

17 http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php. 

18 

http://www.civilnodrustvo.gov.rs/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2/%D0%BF%D0%

BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2.76.html?invitationId=497. 

19 http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2018.php. 



20 http://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2018.php. 

21 http://www.mduls.gov.rs/latinica/partnerstvo-za-otvorenu-upravu.php. 

22 

http://civilnodrustvo.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D

0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-

%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%9B%D0%B5-%D1%83-

%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%

D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BE-

%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-

%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%

D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%83-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%83-20162017.74.html?newsId=743. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


