
ПАРТНЕРСТВO ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ
- основне информације -



„Међународна иницијатива чија је сврха 

унапређење основних вредности и 

принципа отворене управе (попут учешћа 

јавности у доношењу одлука, 

транспарентности и одговорности органа 

јавне власти, уз употребу иновација и 

технологија), кроз блиску сарадњу органа 

управе са грађанима, организацијама 

цивилног друштва, приватним сектором и 

осталом заинтересованом јавношћу.“

ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

www.opengovpartnership.org

http://www.opengovpartnership.org/


• Формално покренуто:                      

20. септембра 2011. године

• Оснивачи: Бразил, Индонезија, 

Мексико, Норвешка, Филипини, 

Јужноафричка Република, УК, САД 

• Тренутно: 77 држава и 106 локалних 

заједница широм света

• Све државе Западног Балкана 

(Србија, БиХ, Црна Гора, Албанија и 

Северна Македонија)

ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ



Учешће јавности у доношењу одлука

ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

Транспарентност органа јавне власти

Јавна одговорност

Употреба иновација и технологија

ОСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ



ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

КЉУЧНЕ ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА

• израда и спровођење националних АП у циљу 

унапређења вредности ПОУ

• праћење спровођења АП - израда извештаја –

самопроцене 

• поштовање и примена стандарда ПОУ у процесу 

израде и праћења АП

• блиска сарадња са ОЦД у читавом процесу

• промоција ПОУ и вредности „отворене управе“

• сарадња са Независним механизмом за 

извештавање – НМИ 



ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

АКЦИОНИ ПЛАН

• најважнија компонента учешћа у ПОУ

• посвећеност вредностима ПОУ - преузимање

конкретних, амбициозних, релевантних, 

времеснки ограничених и мерљивих 

обавеза, са јасном одговорношћу

• највише 15 обавеза

• трајање: 2/4 године – 30. јун/31. децембар

• креиран у сарадњи управе са ОЦД и 

другим заинтересованим страна



ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ

1. Успостављен простора за стални дијалог и сарадњу 

између управе, цивилног друштва и других актера.

2. Пружање тачних, приступачних и благовремених 

информација о активностима и напретку у ПОУ.

3. Пружање инклузивних и благовремених могућности 

за учешће јавности током креирања АП.

4. Пружање образложеног одговора на предлоге и 

обезбеђивање сталног дијалога током креирања АП.

5. Пружање инклузивних и благовремених могућности за 

дијалог и сарадњу током имплементације и праћења АП.



УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПОУ

РЕПОЗИТОРИЈУМ

Портал еКонсултације - посебна 

секција посвећена ПОУ

• учесник од 2012. године –

достављено Писмо о намерама

• координатор учешћа: МДУЛС

• контакт особа: Драгана Брајовић



УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПОУ

ЗАШТО ПОУ?

• платформа за дијалог и сарадњу управе са грађанима, 

цивилним друштвом и привредом

• комплементарност са процесом реформе јавне управе -

међусобно се допуњују и заједнички доприносе 

модернизацији јавне управe

• допринос испуњењу одређених критеријума у процесу 

приступања Европској унији

• прилика да се на глобалном нивоу представе и 

промовишу резултати Републике Србије 

• размена искуства и учење од других



УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПОУ

• донета и имплементирана 4 акциона 

плана

КЉУЧНА ПОСТИГНУЋА

• покренуте теме: отворени подаци, 

учешће грађана у доношењу одлука, 

унапређење буџетске транспарентности 

(посебно у додели средстава ОЦД), 

унапређење пружања јавних услуга

• висок степен транспарентности и 

инклузивности у изради АП

• подстакнута сарадња свих органа 

управе са ОЦД

• „отворена управа“ на локалу



УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПОУ

КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ



ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ

Драгана Брајовић, dragana.brajovic@mduls.go.rs

Данило Родић, danilo.rodicc@mduls.gov.rs

www.mduls.gov.rs
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