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ОБЛАСТ ПРЕДЛОГ ОБАВЕЗА / ЦИЉ ПРЕДЛАГАЧ
ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА
ПРИХВАЋЕН ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1 Интегритет власти 
Ажурирање бирачког 

списка 

Како би се унапредио правни оквир и досадашња пракса у области 

бирачког списка, потребно је обезбедити 1)несметано остваривање 

права грађана РС за гласање у иностранству кроз прописивање јасне 

процедуре за подношење захтева да се у јединствени бирачки списак 

упише податак да ће они на тим изборима гласати у иностранству и 

одлучивања по захтеву од стране надлежних органа; 

2) електронско повезивање Регистра матичних књига умрлих са 

Јединственим бирачким списком у циљу благовременог и ажурног 

вођења Јединственог бирачког списка. 

ЦРТА МДУЛС ДА/делимично

Првобитни предлог се односио на формирање стручне радне групе коју би чинили сви 

релевантни актери са циљем унапређења механизма за редовно и свеобухватно 

ажурирање и ревизију бирачког списка. Наведена радна група би имала за циљ да 

утврди најбоља решења која ће обезбедити квалитетно ажурирање бирачког списка и 

стабилну и редовну комуникацију између свих релевантних државних органа и служби. 

Имајући у виду да је таква група већ формирана, договорено је да пажња посвети 

остваривању права грађана РС за гласање у иностранству и електронском повезивању 

Регистра матичних књига умрлих са бирачким списком у циљу благовременог и ажурног 

вођења бирачког списка.

2 Интегритет власти
 Помоћ и праћење процеса 

усвајања ЛАП

Унапредити партиципацију и видљивост процеса учешћа грађана у 

остваривању послова од интереса за функционисање локалне 

заједнице; додатно разрадити антикорупцијске механизаме на нивоу 

локалних самоуправа, као и непостојање независног праћења примене 

антикорупцијских планова. Циљ је успоставити директну везу између 

спроведених мера на централном нивоу и доприноса локалних 

самоуправа у ефективној примени мера на локалном нивоу, чиме ће се 

унапредити комуникација између доносилаца одлука и грађана и 

допринети већој отворености процеса који се спроводи током преговора 

са ЕУ. 

Национална коалиција 

за децентрализацију 

(НКД)

Агенција за борбу 

против корупције
ДА/делимично

Првобитни предлог односио се на спровођење анализе примене обавеза за креирање 

локалних акционих планова за борбу против корупције. Како се мера односи само на 

анализу и није наведено шта би се тиме добило, она као таква не би била добро 

оцењена. Анализа би требало да буде једна од активности у оквиру мере, а не да се 

мера ограничи само на њу. 

Након договора НКД и Агенције за борбу корупције предлог је употпуњен како би мера 

била прихватљива и примењива. Предлог је измењен и укључен у АП н под називом: 

Помоћ и праћење процеса усвајања ЛАП и обухвата: - Израду Модела методологије за 

праћење спровођења ЛАП,                                                                                                      

- прикупљање података о испуњавању обавезе у контексту националних и 

евроинтеграцијских планских докумената,- промоцију информација о донетим ЛАП и 

успостављеним механизмима за праћење примене .

3 Интегритет власти

Регулисање области сукоба 

интереса за запослене и 

радно ангажоване у 

органима јавне власти 

Значај регулисања сукоба интереса за све запослене и радно 

ангажоване у јавном сектору делимично је препознат приликом 

доношења стратешких докумената у области борбе против корупције. 

Конкретно, у Акционом плану за Поглавље 23 указано је, поред осталог, 

да за запослене у државним органима и организацијама не постоје или 

постоје само парцијалне законске одредбе за спречавање сукоба 

интереса, те да, услед тога, није довољно развијена свест о концепту 

сукоба интереса и начинима његовог спречавања на свим нивоима. У 

циљу решавања овог проблема, потребно припремити  допуне Закона о 

државним службеницима, Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о запосленима 

у јавним службама, као и других закона који уређују положај запослених 

и радно ангажованих у органима јавне власти, у делу који се односи на 

регулисање сукоба интереса. Поред тога, након усвајања нових 

законских решења, потребно је спровести и стручно усавршавање 

запослених и радно ангажованих у органима јавне власти у вези са 

питањима спречавања сукоба интереса.

Агенција за борбу 

против корупције или 

Министарство 

привреде

Министарство 

привреде
НЕ

Овај предлог није укључен у АП с обзиром на то да  je било предвиђено да ће Предлог 

измена и допуна Закона о државним службеницима садржати  одредбе које се тичу 

регулисања сукоба интерса. Питање сукоба интереса у законима који се тичу положаја 

запослених у ЈЛС и АП, као и запослених у јавним службама,  регулисано је по узору на 

Закон о државним службеницима. Агенција за борбу против корупције је указала да би, 

након измена ЗДС, наведени закони могли да се ускладе са измењеним ЗДС у делу који 

се односи на регулисање сукоба интереса. Међутим, када су у питању запослени у 

јавним предузећима, треба имати у виду надлежност Министарства привреде, које је по 

овом питању дало мишљење:  Одредбама Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС”, број 15/16-у даљем тексту: Закон) уређује се правни положај јавних 

предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а 

нарочито оснивање, пословање, управљање, имовина и друга питања од значаја за 

њихов положај (члан 1.), док се област ступања на рад и целокупни систем радних 

односа у јавним предузећима регулише у складу са законом којим се уређују радни 

односи. Наиме, за разлику од појединих закона побројаних у предлогу обавезе, одредбе 

овог Закона не регулишу радноправни статус запослених у јавним предузећима. Стога, 

имајући у виду целокупну садржину и систематику Закона, те да исти не утврђује 

радноправни статус запослених у јавним предузећима, питања сукоба интереса у јавним 

предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса ни на 

који начин се не могу утврђивати одредбама Закона о јавним предузећима.

4 Интегритет власти

Увођење економски 

најповољније понуде као 

примарног критеријума за 

оцењивање понуда у 

поступцима јавних набавки 

Постоје две врсте критеријума за оцењивање понуда у поступцима 

јавних набавки – економски најповољнија понуда и најнижа понуђена 

цена. У пракси, органи јавне власти се приликом оцењивања понуда 

најчешће одлучују за примену критеријума најниже понуђене цене, што 

на крају нема увек позитиван утицај. Због тога се предлаже Увођење 

економски најповољније понуде као примарног критеријума за 

оцењивање понуда у поступцима јавних набавки. Наведена обавеза 

подразумева измену закона о јавним набавкама, о чему се мора 

консултовати Управа за јавне набавке и Министарство финансија.

Друштвo за 

информатику Србије

Агенција за борбу 

против корупције
НЕ

Наведена обавеза није укључена у Акциони план, с обзиром на то да је започета јавна 

расправа о закону који уређује поступак јавних набавки. 



5 Јавне услуге

Успостављање 

електронских огласних 

табли за све органе 

државне управе и локалне 

самоуправе

Циљ је да се сва документа за које по Закону о управном поступку 

(ЗУП) постоји обавеза објављивања објављују и на електронској 

огласној табли. Такође, електронска огласна табла би се примењивала 

и када је у питању достављање, јер се на овај начин странка може 

информисати да јој је писмено достављено, што доприноси правној 

сигурности. Она би осим за обавезе предвиђене ЗУП-ом могла  да се 

користи и за неке друге обавезе из других закона.

Народни парламент 

Лесковац
МДУЛС ДА

6 Јавне услуге Дигитализација архива

Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација 

НЕ
Предлагач је одустао од овог предлога, јер се поклапа са предлогом/ обавезом која се 

односи на увођење електронске огласне табле

7 Јавне услуге

Успостављање 

јединственог јавног 

регистра 

административних 

поступака и осталих услова 

пословања 

/Поједностављење 

административних 

поступака и регулативе – 

еПАПИР и прикупљање 

иницијатива привреде и 

грађана за измене и 

унапређење постојећих 

поступака

Успостављање јавно доступне електронске базе свих 

административних поступака и осталих услова пословања које 

спроводе органи и организације јавне управе. Привредни субјекти и 

грађани ће на једном месту добити све неопходне информације за 

спровођење конкретног поступка: да ли постоји образац за подношење 

захтева (да га преузму); коме се подноси захтев и да ли постоји 

могућност да се поднесе електронски; која друга документација је 

потребна, у којој форми и да ли је потребно нешто претходно завршити 

(овера нотара и сл.); који су финансијски издаци (таксе, накнаде и сл.); 

који је рок за решавање захтева; време важења издатог акта и 

предвиђено право на жалбу.

Овако јавно доступне информације уштедеће ресурсе привредних 

субјеката и омогућити да више времена посвете обављању сопствене 

делатности. Поједностављење поступака довешће до смањења 

администативног оптерећења, отклањањем препрека за једноставно 

испуњавање обавеза привредних субјеката чиме ће пословно 

окружење у Републици Србији учинити повољнијим и привлачнијим за 

будуће инвеститоре.

Републички 

секретаријат за јавне 

политике и МДУЛС

Републички 

секретаријат за јавне 

политике

ДА

8 Јавне услуге
Електронски регистар 

поступака

Електронски регистар пружа могућност да се, на брз и прегледан 

начин, дође до информација о начину подношења захтева, 

потребној документацији, роковима за решавање по захтеву, 

укупним трошковима, сврси поступка, правном основу и другим 

елементима поступка. Истовремено, регистар даје могућност 

преузимања и електронског попуњавања обрасца за подношење 

захтева код надлежног органа управе.

Народни парламент 

Лесковац 
РСЈП НЕ

Обавеза подразумева регистар административних поступака на локалном нивоу. На 

републичком нивоу је обавезу је преузео РСЈП, ау току преговори са Аутономном 

покрајином  Војводином да се попишу административни поступци на покрајинском нивоу. 

Имајући у виду да је попис поступака на локалном нивоу изузетно захтеван  закључено 

је да у датом тренутку,због недостатка капацитета, не постоји могућност да се он 

спроведе, али да то може бити наредна фаза у испуњењу обавезе еПапир.

9 Јавне услуге

Укључивање 

административних 

поступака које ЈЛС 

спроводи као поверене 

послове у односу на 

привреду и грађане у 

Регистар 

административних 

поступака 

СКГО МДУЛС/РСЈП НЕ

Погледати образложење за претходни предлог. Попис поступака на локалном нивоу 

изузетно је захтеван и тренутно не постоји могућност да се он спроведе због недостатка 

капацитета

10 Јавне услуге

Отварање посебне секције 

на порталу Е-управе путем 

које би се подносили 

пројекти за јавне конкурсе 

за суфинансирање 

пројеката за унапређење 

јавног информисања

Јавне конкурсе за суфинансирање пројеката за унапређење јавног 

информисања прати обиман и захтеван административни поступак, који 

укључује проверу документације, прослеђивање пројектних пријава 

комисијама, контролу наративних и финансијских извештаја и сл. 

Испуњење обавезе нуди вишеструку корист: смањује административни 

притисак на ионако ограничене ресурсе Министарства културе, 

олакшава административну контролу пројектних пријава (многе 

контроле би могле бити унапред задате путем саме апликације), 

олакшава пријаву медијима и другим заинтересованим странама, 

смањује трошкове, олакшава статистичке обраде и праћење тока 

документације. 

БИРН

Министарство 

културе и 

информисања;  

Канцеларија за 

информационе 

технологије и 

електронску управу

НЕ

На посебном састанку коме су присуствовали релевантни чланови РГ,  

представнициОЦД, медија, мисија ОЕБС и УНДП у Србији  и Министарства културе, 

дискутовано је о овој обавези и напоменуто да је Министарство културе већ започело 

израду документ-менаџмент система, да су завршене обуке и започела набавка 

софтвера. Прва фаза је завршена и добијен је пројекат од Мајкрософта. Овај предлог би 

олакшао рад Министарству као и члановима Комисије за доделу средстава. Кад је у 

питању локални ниво, истакнуто је да технолошка решења не могу компензовати 

законске и организационе проблеме. Такође је напоменуто да се ради на унапређењу 

Портала еУправа, као и на пројекту за уређење пословног окружења. Због сложености 

посла и ради систематичног приступа закључено је да овај предлог у датом тренутку 

није могуће реализовати.



11

Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Изменити Правилник којим 

се уређује упис података и 

прилагање документације у 

постпку уписа у Регистар 

медија и технички 

унапредити приказ 

података у Регистру

Регистар медија формиран још пре три године са цииљем да у њему 

буду садржани подаци који су од значаја за грађане, као што је које 

власник медија, ко медије уређује, питање финансирања и др. С 

обзиром да су уочени недостаци у функционисању регистра медија, 

потребно је  изменити Правилник који уређује упис података, а који 

доноси Министарство културе

БИРН

Министарство 

културе и 

ифнормисања

ДА
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Објављивање у формату 

отворених података 

информација о конкурсима 

за финансирање рада 

удружења и 

суфинансирање израде 

медијских садржаја од 

јавног интереса

Увођењем обавезе објављивања информација о пројектима које су

финансирали (у потпуности или делимично) органи јавне власти у

отвореном формату, на њиховом интернет презентацијама и порталу

Отворених података постиже се скоро пуна транспарентност у овој

области. Када се објаве поменути подаци у отвореном формату неће

бити потребе за подношење захтева за приступ информацијама од

јавног значаја што ће олакшати рад органа јавне власти и Повереника

за информацијамe од јавног значаја и заштиту података о личности.

Поред наведеног, отворени подаци о пројектима финансираним јавним

новцем омогућиће државним институцијама, пословном и цивилном

сектору лакшу анализу и поновно коришћење јавних податка из којих

може да настане додатна вредност.  

Едукациони центар 

Лесковац,                                            

БИРН

МДУЛС ДА/делимично

Министарство културе и информисања је прихватило да изради обавезу објављивања 

Годишњих извештаја о спроведеним конкурсима, међутим, у каснијим фазама израде 

АП, решено је да ова обавеза буде реализована кроз  израду и усвајање Уредбе о 

садржају интернет презентација органа јавне власти која уводи обавезу објављивања 

јавних података о финансираним пројектима у форми отворених података, за коју је 

надлежно МДУЛС 
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Израда електронског 

Календара јавних конкурса 

за финансирање пројеката 

и програма организација 

цивилног друштва из 

средстава буџета органа 

јавне управе Републике 

Србије

Обавеза подразумева израду електронског Календара конкурса у виду 

апликације путем које би надлежни органи са свих нивоа власти, у 

роковима предвиђеним Уредбом, уносили податке о планираним јавним 

конкурсима намењеним финансирању ОЦД у текућој години. 

КЦСД

КСЦД, а партнери у 

реализацији су УНДП 

и Канцеларија за 

информационе 

технологије и 

електронску управу

ДА
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Израда 

Извештаја/показатеља о 

ОЦД (удружењима, 

фондацијама и 

задужбинама) у отвореном 

формату

Овом обавезом се жели омогућити израда прве свеобухватне 

електронске базе ОЦД -удружења, фондација и задужбина, као и 

одговарајуће веб апликације путем које би заинтересоване стране 

могле вршити претраге по различитим критеријумима и резултате ових 

претрага преузети у машински читљивим форматима

КЦСД КЦСД ДА
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Обезбеђивање доступности 

података о планираним и 

утрошеним средствима у 

оквиру локалних фондова 

за заштиту животне 

средине

На основу спроведених анализа утврђено је да постоји неравнотежа

између прихода на основу накнада и средстава која се утроше за

заштиту животне средине. С друге стране, тренутно механизам

планирања и трошења средстава за ове намене није јаван и доступан

јавности. С обзиром да се Србија суочава са великим изазовом

усклађивања са високим стандардима Европске уније и да је за то

потребно обезбедити стабилно и одрживо финансирање на свим

нивоима власти, планирање и трошење тих средстава мора бити

транспарентно. На основу Закона о заштити животне средине јединице

локалне самоуправе су дужне да Министарству достављају програм

коришћења буџетског фонда на сагласност, а такође имају обавезу и

достављања извештаја о коришћењу тих средстава. Пошто већ постоји

тај механизам по ком се све доставља у штампаној верзији и не постоји

дигитализација података, све и да се жели, ове податке сада није

могуће отворити.

Министарство заштите 

животне средине

Министарство 

заштите животне 

средине

ДА
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Објављивање Закона о 

буџету Републике Србије у 

машински читљивом 

формату (отворени буџет)

Учинити Закон о буџету јавно доступним у машински читљивом 

формату. Тиме би  широј јавности био олакшан приступ садржају 

Закона буџету, што би поједноставило поступак његовог  преузимања 

као и  електронске обраде ради даљег презентовања.

Истовремено би се унапредио процес интерпретације података који су 

јавно доступни, што би олакшало коришћење ових података.

ЦРТА
Министарство 

финансија
ДА
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Обуке за органе јавне 

управе на тему спровођења 

процедура јавних конкурса, 

праћење спровођења и 

оцене успешности 

подржаних програма и 

пројеката 

Ова обавеза се наставља на активности из претходног акционог плана 

и предложена је као подршка испуњеним обавезама из претходног 

акционог плана које се односе на спровођење обука за органе државне 

управе, посебно јединице локалне самоуправе.  Како је једна од 

препорука независног мониторинга спровођење обука које би 

истовремено укључивале представнике органа јавне управе и ОЦД

КЦСД КЦСД НЕ

Обавеза сама по себи не би била довољно трансформативна. Претходно је договорено 

да обуке као катвност у АП треба избегавати и да оне треба да се користе као подршка 

органима јавне управе.
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Унификовање праксе 

државних органа у 

спровођењу процедура 

доделе средстава ОЦД 

путем јавних конкурса

Ова мера подразумева  доношење закључка Владе на основу Уредбе о 

средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења. 

закључком се органима државне управе налаже да ускладе своје 

правилнике са поменутом Уредбом.

КЦСД КЦСД НЕ
Имајући у виду да је наведени Закључак донет, одлучено је да се наведени предлог не 

уклјучи у АП.
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Приступање Повељи 

отворених података

Постоје сетови података који су занимљиви и тичу се услуга које су 

свакодневно намењене великом броју грађана, (као што је нпр.услуге 

јавног превоза). Када би се такви подаци отворили, постојала би 

могућност за креирање бројних апликација (као што је нпр. податак о 

томе где се тренутно налази одређено возило). Оваква могућност већ 

постоји, али није задовољавајућа. Постоје подаци који су динамички и 

који прате све што се дешава у области јавног превоза

Канцеларија за ИТ и 

еУправу 

Канцеларија за ИТ и 

еУправу 
НЕ

Ово је мера која се односи и на локални ниво и не може бити предвиђена у овим 

акционом планом. Предвиђањем ове обавезе заправо би дошло до понављања мере 

која је већ предвиђена у другим стратешким документима, те због тога акциони план 

може добити негативну оцену. Ова обавеза се већ налази у Акционом плану за 

спровођење Стратегије реформе јавне управе, те је нема потребе укључивати у Акциони 

план ПОУ.
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Увођење онлине 

апликације чијом применом 

би јавности били доступни 

подаци о трошењу јавних 

средстава од стране органа 

јавне власти (свих 

директних и индиректних 

буџетских корисника). Ово 

се односи на 

успостављање сервиса 

попут сервиса Супервизор 

(који постоји у Словенији).

Ова апликација била би доступна на интернет презентацији Агенције за 

борбу против корупције и садржала би податке о трансакцијама свих 

органа јавне власти, које би се ажурирале на дневном нивоу. Основни 

циљ ове обавезе јесте да се коришћењем  апликације омогући да сви 

заинтересовани грађани дођу до конкретних података о трошењу јавних 

средстава. 

ЦРТА
Министарство 

финансија
НЕ

Мишљење Министарства финансија је  да у овом тренутку не постоји правни основ за 

праћење трошења средстава органа јавне власти на дневном нивоу, због чега је 

потребно да се пре усвајања акционог плана законом уреди питање доступности тих 

података свим заинтересованим лицима. То пре свега подразумева да би требало 

прописати законску обавезу Управе за трезор да Агенцији за борбу против корупције 

доставља податке, као и законску надлежност те Агенције да предметне податке 

објављује. Такође,у мишљењу је истакнуто да је потребно да се акционим планом 

начелно уреди питање изузимања од доступности одређених података, који имају у виду 

специфичне надлежности одређених органа јавне власти, и који не могу бити стављени 

на располагање јавности. 
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Отварање медијских 

садржаја од јавног 

интереса

Да би медијски садржаји од јавног интереса били јавно доступни 

потребно је 1)Изменити Закон о јавном информисању у циљу увођења 

обавезе корисницима донација за суфинансирање медијских садржаја 

од јавног интереса да након реализације пројекта објаве медијске 

садржаје и друге релевантне информације на једном месту на 

интернету и 2) Направити базу података за медијске садржаје  на 

порталу еУправа или Порталу отворених података. На поменутом сајту 

налазили би се само линкови медијских садржаја, а на интернет 

презентацијама медија или каналима као што је Yоutube налазили би 

се медијски садржаји.

Едукациони центар 

Лесковац

Министарство 

културе и 

информисања, 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

(односно Завода за 

интелектуалну 

својину као 

овлашћеног 

предлагача у области 

заштите ауторских 

права) и 

Министарства 

привреде

НЕ

У циљу разраде овог предлога одржан је и посебан састанак релевантних чланова РГ, 

ОЦД, медија, представника мисија ОЕБС и УНДП у Србији  и Министарства културе на 

коме је представљена предлог о апликацији за објављивање података и дискутовано о 

могућностима за  реализацију. У току дискусије, поред аргумената који иду у прилог 

реализацији обавезе, напоменуто је то да је њена реализација у надлежности више 

органа и да постоји могућност да се угрозе ауторска права и интерес аутора медијских 

садржаја, као и више неразрешених ограничења која још нису правно регулисана, с 

обзиром на то да се говори о обавези објављивања материјала који није произвело 

Министарство културе већ неко други. Такође је истакнуто да је објављивање медијских 

садржаја на једном месту не само пут да се направи база података, већ и ризница 

програма у јавном интересу што представља стварање новог медијског богатства, као и  

да је започео процес израде нове Стратегије развоја система јавног информисања. У 

складу са тим,  договорено је да се у овом тренутку обавеза објављивања медијских 

садржаја не укључује у АП, већ да се ово питање уреди током израде Стратегије развоја 

система јавног информисања., након чега ће уследити и измене и допуне Закона о 

јавном информисању кроз које ће се дефинисати обавезе у правцу транспарентног 

информисања.
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Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Подршка органима јавне 

управе у процесу 

разумевања значаја и 

процедура транспаретног 

финансирања ОЦД из 

буџетских средстава кроз 

израду унапређеног Водича 

за транспарентно 

финансирање ОЦД из 

буџетских средстава 

Имајући у виду да је у марту 2018.године усвојена и ступила на снагу 

нова Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења, уводећи и нове одредбе које се тичу унапређења 

транспретности процеса, антикоруптивне мере и прецизирајући 

одредби које се тичу мониторинга и евалуације, препозната је потреба 

додатне подршке органима јавне управе за њихово разумевање и 

имплементирање.

КЦСД КЦСД НЕ
Предлагач је одустао од овог предлога,с обзиром на то да ће се Водич свакако израдити 

до краја 2018. године, као и на то да ова обавеза нема трансформативан утицај.



23

Отворени подаци 

/ Фискална 

транспарентност

Поред буџета, у машински 

читљивом формату 

потребно је објављивати и 

другу документацију коју 

држава већ поседије, као 

што је фискална стратегија 

и периодични извештаји и 

подаци о извршењу буџета. 

Те податке требало би 

објављивати по ставкама 

како су усвојене у буџету, 

како би могли да се 

упоређују и анализирају.

Предог би допринео додатном ојачавању проактивне транспарентности 

рада државне управе и комплементаран је са обавезм која се односи 

на објављивање буџета РС у формату отворених података. Обе мере 

би представњале заокружену целину која би значајно унапредила 

фискалну транспарентност државе.

Транспарентност 

Србија

Министарство 

финансија
НЕ

24
Приступ 

информацијама

Измена Закона о 

слободном приступу 

информацијама од јавног 

значаја

Изменама Закона о решили би се проблеми који су настали применом у 

пракси овог Закона. Адекватним надзором над применом Закона и 

применом института принудног извршења одлука Повереника 

поспешило би се остваривање права на приступ информачијама и 

подигла би се свест о значају права код субјеката овог Закона. Такође, 

изменама и допунама Закона, у правцу пружања Поверенику 

овлашћења да даје мишљење у оквиру процеса доношења закона, 

омогућило би се да се постојећи ниво заштите права не снижава другим 

законима.

Изменама закона у правцу проактивног објављивња информација би 

допринело да се смањи број жалби које се изјављују Поверенику због 

повреде права на приступ информацијама од јавног значаја, а и уједно 

да се повећа поштовање права на приступ информацијама које 

представља и уставну категорију. Изменема би се повећао круг 

органа/лица на које се примена закона односи, како на новоосноване 

тако и на неке који до сада нису били обухваћени а чији делокруг то 

захтева.

МДУЛС МДУЛС ДА

25
Приступ 

информацијама

Унапређење проактивне 

транспарентности – 

електронски информатор о 

раду

По усвајању Закона о изменама и допунама  Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, информатор о раду уносиће 

се у електронском облику, чиме ће се створити огромна база података 

органа који имају обавезу доношења информатора о раду, на тај начин 

ће се, између осталог, кроз проактивно објављивање информација, 

директно омогућити боља информисаност грађана, у форми отворених 

података, смањити притисак на органе за достављање информација од 

јавног значаја, сами органи ће моћи на овај начин да размењују 

податке, ефикаснији систем контроле.

МДУЛС МДУЛС ДА

26
Приступ 

информацијама

Објављивање 

образложења за предлоге 

подзаконских аката

Садашње стање је такво да када се доносе Уредбе, на сајту Владе се 

не објављују образложења и јавности нису познати разлози доношења. 

Овом мером се предвиђа да се уз обајвљање подзаконских аката 

објаве и образложења на сајту Владе Србије. За разлику од Народне 

скупштине, која објављује и предлоге закона и усвојене законе, Влада 

на сајту не објављује предлоге подзаконских аката. Ради реализације 

наведеног, потребно је изменити Пословник Владе.                   

Транспарентност 

Србија

Влада РС-Генерални 

секретаријат
НЕ

Републички секретаријат за законодавство се изјаснио да због наведене обавезе није 

потребно мењати правни оквир, да би то могло да буде добра пракса и да би 

објављивање било у складу са Законом о планском систему. Додатно, анализа ефеката 

прописа може пружити више информација него што је то садржано у образложењима 

предлога аката.

27 Учешће јавности

Јачање транспарентности и 

партиципативности на 

седницама одбора Народне 

скупштине ван седишта     

На веб страници Народне скупштине потребно је предвидети део 

посвећен седницама ван седишта ради отварања могућности 

грађанима и представницима цивилног друштва да указују на проблеме 

у локалним срединама, достављају своје предлоге или питања. Одбори 

Народне скупштине ће на основу ових предлога планирати одржавање 

седница ван седишта ради вршења контролне функције и омогућити 

присуство, односно учешће представника грађана и удружења цивилног 

друштва на седницама одбора ван седишта у расправи о одређеним 

питањима из области надлежности одбора

Народна Скупштина Народна Скупштина ДА



28 Учешће јавности

Организовање заједничких 

обука за службенике јавне 

управе и представнике ОЦД 

у вези са применом 

Смерница за укључивање 

ОЦД процес доношења 

прописа 

Очекује се да ће спровођење заједничких обука за представнике органа 

јавне управе и ОЦД омогућити да се учесници боље упознају и ставе у 

позицију „друге стране“ и тиме унапреди међусобно разумевање два 

сектора, али и ојача поверење међу њима, што је један од основних 

принципа и предуслова квалитетне међусекторске сарадње

КЦСД КЦСД ДА

Предлог је усвојен као део обавезе Подршка унапређењу сарадње органа јавне управе и 

организација цивилног друштва у процесу припреме, доношења и праћење примене 

прописа. 

29 Учешће јавности

Анализа ефеката 

организовања заједничких 

обука за службенике јавне 

управе и организације 

цивилног друштва у вези 

са применом Смерница за 

укључивање организација 

цивилног друштва у процес 

доношења пропис

Имајући у виду да је  занемарљив број службеника који су прошли 

обуку, као и  да се из извештаја о спроведеним обукама не може 

закључити да ли су учесници обука они службеници који ће директно 

радити са представницима ОЦД, важно је израдити овакву анализу. 

Такође, обукама би требало да присуствују службеници који су 

ситематизацијом радних места одређени за сарадњу са ОЦД (веза са 

обавезом из претходног Акционог плана – Израда модела описа радног 

места или дела радног места службеника задуженог за сарадњу са 

цивилним друштвом у локалној управи)

Национална коалиција 

за децентрализацију 

(НКД)

КЦСД НЕ

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом већ припрема овакву анализу. Такође, 

постоји иницијатива да се обучавају руководиоци, који не раде искључиво са цивилним 

друштвом. 

30 Учешће јавности

Подршка органима јавне 

управе и ОЦД у 

унапређењу међусобне 

сарадње кроз  израду 

другог издања Приручника 

за примену Смерница за 

укључивање организација 

цивилног друштва у процес 

доношења прописаа 

Циљ израде новог издања Приручника јесте пружање додатне подршке 

органима јавне управе на свим нивоима, посебно локалним 

самоуправама, у остваривању сарадње са ОЦД, укључујући процес 

припреме, доношења и праћење примене прописа. 

КЦСД КЦСД ДА/делимично

Договорено је да овај предлог буде предвиђена као једна од активности обавезе

Подршка унапређењу сарадње органа јавне управе и организација цивилног друштва у

процесу припреме, доношења и праћење примене прописа

31 Учешће јавности

Увођење законских основа 

и успостављање 

електронских система за е-

грађанско изјашњавање 

Имајући у виду процес рада на изменама и допунама Закона о народној 

иницијативи и референдуму потребно је отићи један корак даље и 

омогућити законским путем грађанима да учествују у процесу 

доношења одлука онлине.  Овом обавезом се предвиђа унапређење 

постојеће форме грађанског изјашњавања (народне иницијативе, 

петиције) на начин да се изјашњавање омогући и електронским путем

ЦРТА

МДУЛС и 

Канцеларија за ИТ и 

еУправу

ДА

32 Учешће јавности

Доношење и примена 

општег обавезујућег 

прописа- Закона о поступку 

припреме, предлагања и 

доношења прописа као и 

мерења резултата примене 

прописа и извештавања о 

резултатима примене 

прописа

Овим законом би се јасно дефинисао поступак, временски оквир, 

кораци и процедура јавне расправе као и остали елементи потребни за 

транспарентност и ефикасност овог поступка. Закон би био обавезујући 

за све републичке органе, органе аутономне покрајине и органе 

јединица локалне самоуправе. Овим Законом би се обезбедило учешће 

стручне и опште јавности као и свих организација заинтересованих за 

учешће у овом процесу као и редован и разуман временски оквир за 

учешће свих потребних делова друштва у процесу доношења прописа 

на свим нивоима.

Медија и реформ 

центар Ниш
МДУЛС НЕ

С обзиром на то да се приликом  планирања активности у оквиру израде АП-ПОУ мора 

водити рачуна и о другим планским документима и активностима Владе које су 

предузете у претходном периоду, као и на то да се Влада већ определила да подизање 

квалитета учешћа јавности у процесу доношења одлука обезбеди путем Закона о 

планском систему РС, као и Предлога закона о изменама и допунама Закона о државној 

управи и Предлога закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, овај 

предлог није прихваћен. Закон о планском систему РС и измене Закона о државној 

управи имају за циљ да уреде и као обавезан део поступка у припреми прописа 

предвиде консултације, а измене Закона о локалној самоуправи да уведу институт јавне 

расправе и јавног слушања на локалном нивоу. Да ли је поступак припреме прописа 

садржан у једном или више прописа ствар је формалне природе, при ћему се Влада већ 

у оквиру припреме наведених закона определила као и до сад да та материја буде 

уређена у више прописа.

33 Учешће јавности

Измена Закључка о 

Смерницама за 

укључивање ОЦД у процес 

доношења прописа у 

правцу њихове једнаке 

примене на свим нивоима 

власти

Циљ ове обавезе је да се Смерницама поред органа државне управе, 

руководе и органи аутономне покрајине и јединица локалне 

самоуправе. Пракса је показала да покрајински, а посебно локални 

органи управе, препоруку за примену Смерница третирају углавном као 

одсуство обавезе и у складу са тим и поступају, врло често не 

укључујући заинтересовану јавност у свој рад и процес одлучивања

Медија и реформ 

центар Ниш
КЦСД НЕ

С обзиром на то да је, у складу са коментаром Републичког секретаријата за 

законодавство, констатовано да ће ово питање бити решено усвајањем Закона о 

изменама и допунама Закона о локалној самоуправи који је у тренутку разматрања овог 

предлога ушао у скупштинску процедуру, као и то да није могуће да Влада обавеже 

локални ниво власти, одлучено је да нема потребе да се ова обавеза укључује у АП.

34 Учешће јавности

Помоћ ЈЛС у припреми, 

спровођењу јавних 

расправа и формулисању 

интерних процедура за 

планирање и спровођење 

јавних расправа о буџету

Планирана је подршка јединицама локалне самоуправе у циљу израде 

интерних докумената и процедура како би могле да организују и прате 

јавну расправу, као и подршка у  припреми и спровођењу конкурса за 

учешће организација цивилног друштва у односу на обавезе које 

произилазе из Уредбе о финансирању удружења.

СКГО
МДУЛС- Сектор за 

локалну самоуправу
НЕ Предлагач је одустао од овог предлога.



35 Интегритет власти

Усвајање Кодекса добре 

управе и унапређење 

смерница за укључивање 

цивилног друштва у процес 

доношења прописа 

На овај начин грађани би могли да се информишу о обавезама 

службеника и остваривању њихових права, а истовремено овим 

документом могло би бити регулисано и питање учешћа јавности у 

избору старешина независних органа.

ЦРТА Народна Скупштина НЕ

Предлог није усвојен јер Aкционiм планом не може да се предвиди усвајање акта за које 

није надлежна Влада, а за избор старешина независних органа надлежна је Народна 

скупштина.

1
Приступ 

информацијама

Мониторинг примене Закона о 

слободном приступу 

информацијама од јавног 

значаја

Пратила би се примена Закона у области смањења броја захтева за 

приступ информацијама, унапређење извршења решења повереника и  

Примене новог ЗУП-а на Закон о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја

ЦРТА  
МДУЛС, Управна 

инспекција

2
Приступ 

информацијама

Приоритизација у процесу 

отварања података.

Потребно је унапредити портал отворених података кроз 

успостављање повратног (Феедбак) механизма) за коришћење 

података.

Предлог дат на Консултативном састанку са ОЦД, али да даље није разрађиван јер нико 

од присутних није исказао иницијативу.

3
Приступ 

информацијама

Нови сервис на Порталу е- 

управе 

На Порталу е- управа потребно је отворити нови сервис за подношење 

пријава за пројектно суфинансирање за медије и невладин сектор., као 

и е-петиције и е-представк

4
Приступ 

информацијама

Унапређење извршења 

решења Повереника
ЦРТА

Предлози који нису разрађени и који су остали на нивоу идеја:


