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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2. Министар Бранко Ружић 

3. Делокруг На основу члана 10. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне 
управе који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних 
организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни 
поступак; развој електронске управе; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области 
електронске управе; изборе за републичке органе; радне односе и плате у државним органима; радне 
односе и плате у јавним агенцијама и јавним службама; државни стручни испит; изградњу капацитета 
и стручно усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, 
политичко и друго организовање, изузев синдикалног организовања; регистар политичких странака; 
непосредно изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене 
законом. Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који 
се односе на: припрему прописа о људским и мањинским правима; вођење регистра националних 
савета националних мањина; избор националних савета националних мањина; вођење посебног 
бирачког списка националне мањине, као и друге послове одређене законом. Министарство државне 
управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем локалне 
самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе у 
обезбеђивању законитости и ефикасности рада; изградњу капацитета и стручно усавршавање 
запослених у органима јединица локалне самоуправе; радне односе и плате у јединицама локалне 
самоуправе и аутономним покрајинама; територијалну организацију Републике Србије, као и друге 
послове одређене законом. Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове 
државне управе који се односе на: стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга 
тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација 
и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.  

4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Управни инспекторат  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о националним 
саветима националних мањина  

Унапређење законодавног оквира - 
припадника националних мањина 
и националних савета 
националних мањина; измене и 
допуне ће се радити  кроз 
транспарентан начин, у сарадњи 
са представницима свих 
националних мањина и цивилног 
друштва у циљу обезбеђивања 
делотворнијег учешћа припадника 
националних мањина у свим 
питањима која су им гарантована 
Уставом и законом, поштујући у 
свему Одлуку Уставног суда; 
прецизније регулисан рад 
националних савета, њихов 
статус, координацију, радна тела и 
финансирање  

 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о матичним 
књигама 

Законом се у складу са Законом о 
изменама и допунама Закона о 
заштити права и слобода 
националних мањина уређује 
начин уписа податка о 
националној припадности у 
матичну књигу рођених; уређују се 
и стварају правне претпоставке за 
електронску размену података са 
другим органима и установама  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о локалној 

Усклађивање са правним 
системом Републике Србије, 

 НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

самоуправи  отклањање уочених недостатака у 
практичној примени закона у 
области рада и функционисања 
локалних самоуправа и месних 
заједница, као и промена односа 
јединица локалне самоуправе и 
месних заједница; нови концепт 
утвђивања надлежности јединица 
локалне самоуправе; јачање 
учешћа грађана у пословима 
локалне самоуправе; јачање 
међуопштинске сарадње; 
подржавање развоја и примене 
информационих технологија у 
области локалне самоуправе и др.  

 

4 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о политичким 
странкама (АП) 

Законом се у складу са Законом о 
општем управном поступку уређује 
прибављање и обрада података 
по службеној дужности о 
чињеницама о којима службену 
евиденцију води орган надлежан 
за решавање о управној ствари  

 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног 
значаја 

Изменама и допунама Закона 
обезбедиће се делотворна 
контрола законитости рада органа 
државне управе и других субјеката 
управно-инспекцијског надзора 
због повреде права на приступ 
информацијама од јавног значаја 
уз поштовање начела 
независности контролног органа и 
принципа добре управе; 

 
 

ДА  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

установиће се обавеза органа који 
су дужни да спроводе овај закона 
да проактивно објављују 
информације од јавног значаја, да 
се  свеобухватно побољша 
поступак везан за приступ 
информацијама; ојачаће се 
независност институције 
Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података 
о личности  

6 Предлог закона о потврђивању 
Додатног протокола Европској 
повељи о локалној самоуправи о 
праву да се учествује у пословима 
локалних власти  

Додатним протоколом се 
обезбеђује правни оквир којим се 
гарантује право на учешће у 
пословима локалних власти и 
утврђује садржина тог права; 
утврђује се обавеза држава 
потписница да предузму све мере 
које су у функцији остваривања 
права на учествовање у 
пословима локалних власти, 
поближе их наводећи у истом 
документу  

 
 

НЕ  07. 2018.  

7 Предлог закона о платама у јавним 
агенцијама (ЈР) 

Регулисање плата запослених у 
јавним агенцијама, на 
јединственим основама ради 
усклађене регулативе јавно 
службеничког система заснованог 
на заслугама  

 
 

НЕ  10. 2018.  

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о платама 

Усклађивање са општим 
принципима и начелима за 

 НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

државних службеника и намештеника 
(ЈР)  

уређивања система плата у јавном 
сектору  

 

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о инспекцијском 
надзору (ЈР) 

Изменама и допунама Закона 
обезбедиће се усклађивање са 
Законом о општем управном 
попступку  

 
 

НЕ  10. 2018.  

10 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о државним 
службеницима (ЈР) 

Унапређење законског оквира 
службеничког система заснованог 
на заслугама и унапређење 
управљања људским ресурсима у 
државној управи, а у складу са 
принципима деполитизације, 
професионализације и 
мериторности и успостављања 
стратешке функције управљања 
људским ресурсима увођењем 
мера за задржавање кадрова у 
приоритетим областима државно 
службеничког система и увођење 
система базичних и функционалих 
компетенција  

 
 

НЕ  10. 2018.  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о јавним агенцијама 
(ЈР)  

Регулисање радно-правних односа 
и плата запослених у јавним 
агенцијама, на јединственим 
основама ради усклађене 
регулативе јавно службеничког 
система заснованог на заслугама  

 
 

НЕ  10. 2018.  

12 Предлог закона о Централном Централни регистар становништва 
оснива се са сврхом: праћења 

 НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

регистру становништва стања и трендова становништва 
за потребе државних органа и 
других овлашћених корисника; 
ефикаснијег вођења управних и 
других поступака у којима су 
државним органима, органима 
локалне самоуправе и носиоцима 
јавних овлашћења потребни 
одређени подаци о становницима; 
ефикаснијег управљања базама 
података у којима се, између 
осталог, воде и подаци о 
становницима ( алтернатива: 
грађанима);  обављање 
статистичних, 
социјалноекономских и других 
истраживања и анализa  

 

13 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о државној управи 
(ЈР) 

Стварање законског оквира који ће 
омогућити јачање руководилачке 
одговорности у органима државне 
управе  

 
 

НЕ  12. 2018.  

14 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о Заштитнику 
грађана 

Измена и допуна Закона 
предвиђено је:јачање 
независности институције – 
обезбеђење веће стабилности 
кроз унапређење поступка избора 
и престанка функције; обезбеђење 
веће финансијске и кадровске 
самосталности; унапређење 
ефикасности рада Заштитника 
грађана – унапређење поступка; 
побољшање сарадње са органима 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

јавне управе, Народне Скупштине 
и судовима  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
немењених јединицама 
локалне самоуправе за 
успостављање 
јединственог управног 
места у 2018. години 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС“, број 113/17) и члан 42. 
став 1. 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 и 44/14) 

Утврђивање Програма 
распореда и коришћења 
средстава намењених 
јединицама локалне 
самоуправе ради 
успостављања 
јединственог управног 
места у 2018. години  

 
 

НЕ  02. 2018.  

2 Закључак којим се усваја 
Акциони план за 
спровођење Стратегије 
реформе јавне управе за 
период 2018-2020. године 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, број: 55/05, 71/05- 
испр, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 – одлука УС, 72/12, 
7/14 – Одлука УС, 44/14)  

Акционим планом за 
период 2018-2020. 
предвиђају се активности 
за спровођење Стратегије 
реформе јавне управе за 
наредни период од 
истицања периода 
спровођења постојећег 
Акционог плана 2015-2017.  

Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији  

НЕ  03. 2018.  

3 Уредба о средствима за 
подстицање програма или 
недостајућег дела 
средстава за финансирање 
програма од јавног 

Члан 38. Закона о 
удружењима („Службени 
гласник РС“, бр. 51/09 и 
99/11) и члан 42. стaв 1. 
Зaкoнa o Влaди („Службени 

Унапређење оквира који се 
односи на критеријуме, 
услове, обим, начин и 
поступак доделе средстава, 
начин и инструменте 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

интереса која релизују 
удружења  

гласник РС“, број 55/05, 
71/05-испрaвкa, 101/07, 
65/08 и 16/11)  

обезбеђења трошења 
средстава  

4 Уредба о јединственом 
управном месту 

Члан 42. став 6. Закона о 
општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, 
број 18/16) и члан 42. став 
1. Закона о Влади 
("Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05 - испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

Утврђивање ближих 
услова, критеријуми и 
мерила који се примењују у 
поступку одређивања 
јединственог управног 
места, као и начин сарадње 
надлежних органа у вези са 
поступањем и обављањем 
послова на јединственом 
управном месту  

 
 

НЕ  06. 2018.  

5 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
поступку расподеле 
средстава из Буџетског 
фонда за националне 
мањине (АП) 

Члан 119. Закона о 
националним саветима 
националних мањина 
(„Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 20/14-УС и 55/14) и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

Ради унапређења поступка 
расподеле средстава из 
Буџетског фонда за 
националне мањине  

 
 

НЕ  07. 2018.  

6 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
поступку расподеле 
средстава из буџета 
Републике Србије за 
финансирање рада 
националних савета 

Члан 115. Закона о 
националним саветима 
националних мањина 
("Службени лист СРЈ", број 
11/02, "Сл. лист СЦГ", број 
1/03 - Уставна повеља и 
"Службени гласник РС", бр. 

Ради увођења нових 
критеријума у систему 
бодовања за финансирање 
делатности националних 
савета националних 
мањина  

 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

националних мањина  72/09 - др. закон и 97/2013 - 
одлука УС) и члан 42. став 
1. Закона о Влади 
("Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05 - испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

7 Закључак којим се усваја 
Акциони план за 
спровођење иницијативе 
Партнерство за отворену 
управу (Оpen Government 
Partnership – ОGP) за 
период 2018-2019. године 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, број 55/05, 71/05- испр, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – 
одлука УС, 72/12, 7/14 – 
Одлука УС, 44/14)  

Акциони план којим би се 
обезбедила отвореност у 
управљању јавним 
пословима; унапређење 
односа органа власти и 
организација цивилног 
друштва; транспарентност 
и отвореност целокупног 
законодавног процеса 

Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији  

НЕ  09. 2018.  

8 Уредба о оцењивању 
државних службеника  

Члан 84. став 3. Закона о 
државним службеницима 
("Службени гласник РС", 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08 и 
104/09) и члан 42. став 1. 
Закона о Влади ("Службени 
гласник РС", бр. 55/05, 
71/05 - испр., 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - одлука УС, 
72/12, 7/14 - одлука УС и 
44/14) 

Унапређење правног 
оквира службеничког 
система заснованог на 
заслугама и унапређење 
управљања људским 
ресурсима у државној 
управи а у складу са 
принципима 
деполитизације, 
професионализације и 
мериторности и 
успостављања стратешке 
функције управљања 
људским ресурсима 
увођењем мера за 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

задржавање кадрова у 
приоритетим областима 
државно службеничког 
система и увођење система 
базичних и функционалих 
компетенција  

9 Уредба о накнади трошкова 
и отпремнини службеника и 
намештеника у органима 
аутономне покрајине и 
јединици локалне 
самоуправе 

Члан 29. и 30. Закона о 
платама службеника и 
намештеника у органима 
АП и ЈЛС („Службени 
гласник РС”, бр. 113/17) и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

Уредбом се ближе 
регулише накнада 
трошкова и отпремнини 
службеника и намештеника 
у органима аутономне 
покрајине и јединице 
локалне самоуправе  

 
 

НЕ  10. 2018.  

10 Уредба о коефицијентима 
радних места намештеника 
у државним органима и 
органима аутономне 
покрајине и јединице 
локалне самоуправе  

Члан 10. Закона о платама 
службеника и намештеника 
у органима АП и ЈЛС 
(„Службени гласник РС”, 
број 113/17) и члан 42. став 
1. Закона о Влади 
("Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05 - испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

Ближе се уређује законска 
обавеза разврставања 
радних места намештеника 
у платне групе и платне 
разреде и одређивање 
почетног коефицијента 
радних места намештеника 
у органима аутономне 
покрајине и јединице 
локалне самоуправе  

 
 

НЕ  10. 2018.  

11 Закључак о усвајању 
годишњег Програма рада 
управне инспекције - 

Члан 21. став 2. Закона о 
управној инспекцији 
(„Службени гласник РС”, 

Управна инспекција 
спроводи инспекцијски 
надзор у складу са 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Управног инспектората за 
2019. годину 

број 87/11) и члан 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, 74/12-исправка 
УС и 44/14)  

годишњим програмом рада. 
Годишњи програм рада 
управне инспекције – 
Управног инспектората 
предлаже главни управни 
инспектор до краја октобра 
текуће године за наредну 
годину, а усваја га Влада 

12 Уредба о коефицијентима 
за радна места у јавним 
службама (АП)  

Члан 110. Закона о 
запосленима у јавним 
службама („Службени 
гласник РС”, број113/17) и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

Ближе се уређује систем 
плата у јавном сектору и 
усклађивања са општим 
принципима и начелима 
наведене материје  

 
 

НЕ  10. 2018.  

13 Уредба о спровођењу 
интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних 
места у државним органима 

Члан 61. став 3. и члан 75. 
став 3. Закона о државним 
службеницима ("Службени 
гласник РС", бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07, 67/07 - 
исправка, 116/08 и 104/09) и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

Унапређење правног 
оквира службеничког 
система заснованог на 
заслугама и унапређење 
управљања људским 
ресурсима у државној 
управи а у складу са 
принципима 
деполитизације, 
професионализације и 
мериторности и 
успостављања стратешке 
функције управљања 
људским ресурсима 

 
 

НЕ  10. 2018.  



  

373 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

увођењем мера за 
задржавање кадрова у 
приоритетим областима 
државно службеничког 
система и увођење система 
базичних и функционалих 
компетенција  

14 Уредба о накнадама 
трошкова у јавним 
службама 

Члан 130. Закона о 
запосленима у јавним 
службама („Службени 
гласник РС”, број 113/17) и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

Уредиће се накнаде 
трошкова, службени пут у 
земљи и иностранству и 
трошкови изазвани због 
премештаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  

15 Уредба о разврставању 
радних места и мерилима 
за опис радних места 
државних службеника 

Члан 44. став 1. Закона о 
државним службеницима 
("Службени гласник РС", 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08, 
104/09 и 99/14) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
("Службени гласник РС", 
бр. 55/05, 71/05 - испр., 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

Уредиће се разврставање 
извршилачких радних 
места и положаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Упутство за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку 

Члан 3.,8 и 14. Закона о 
јединственом бирачком списку 
("Службени гласник РС", бр. 104/09 
и 99/11)  

 
 

НЕ  05. 2018.  Није 
предвиђен  

2 Упутство о изменама и допунама 
Упутства о вођењу матичних књига 
и обрасцима матичних књига 

Члан 86. став 1. тач. 1-6 и став 2. 
Закона о матичним књигама 
("Службени гласник РС", бр. 20/09 
и 145/14)  

 
 

НЕ  05. 2018.  Није 
предвиђен  

3 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину уписа и 
вођења Регистра политичких 
странака  

Чл. 22. Закона о политичким 
странкама („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09 и 61/15 –УС)  

 
 

НЕ  07. 2018.  Није 
предвиђен  

4 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину вођења 
Посебног бирачког списка 
националне мањине 

Чл. 44, 52, 53. и 55. Закона о 
националним саветима 
националних мањина („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 и 
55/14 –УС)  

 
 

НЕ  07. 2018.  Није 
предвиђен  

5 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину уписа и 
вођењу Регистра националних 
савета  

Члан 3. Закона о националним 
саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
20/14 и 55/14 –УС)  

 
 

НЕ  09. 2018.  Није 
предвиђен  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Систем јавне управе Влада   06  549.000 RSD   

15  1.000 RSD   

01  627.069.000 RSD   

05  1.000 RSD   
 

Уређење нормативног оквира 
и спровођење процедура у 
поступку доношења 
нормативних аката за 
унапређење и ефикасно 
функционисање система 
јавне управе 

1.ПА.1 Управна инспекција Влада   
 

01  42.457.000 RSD   
 

Законит и правилан рад 
државних органа и органа 
јединица локалне 
самоуправе, као и других 
субјеката надзора утврђених 
посебним законом 

1.ПА.2 Уређење и надзор 
система јавне управе 

Орган   
 

01  130.000 RSD   

01  71.864.000 RSD   
 

 

1.ПА.3 Систем матичних књига Орган   
 

01  43.835.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за 
вођење другог примерка 
матичних књига и 
једнообразност у раду органа 
из члана 6. ст. 2. и 4. Закона о 
матичним књигама у 
повереним пословима 
матичних књига и брже и 
лакше остваривање права 
грађана у овој области 
Подизање капацитета органа 
из члана 6. ст. 2. и 4. Закона о 
матичним књигама у 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

извршавању поверених 
послова матичних књига и 
унапређења рада управе која 
је способна да грађанима 
пружи потребан ниво услуга у 
овој области без гломазних 
процедура и непотребних 
трошкова  

2 Систем локалне 
самоуправе 

Влада   15  1.000 RSD   

02  1.000 RSD   

01  395.527.000 RSD   
 

Унапређење система локалне 
самоуправе путем уређења 
правног оквира у циљу 
обезбеђивања пружања 
вишег квалитета услуга 
грађанима и привредним 
субјектима; успостављање 
функционалног службеничког 
система у свим ЈЛС; 
предложени закони Народној 
скупштини; израђена 
стратешка документа; 
успостављен правни и 
стратешки оквир за систем 
стручног усавршавања 
запоселних у јединицама 
локалне самоуправе 

2.ПА.1 Уређење и надзор у 
области локалне 
самоуправе 

Влада   
 

01  16.436.000 RSD   
 

Предлози закона упућени у 
скупштинску процедуру 

2.ПА.2 Јачање капацитета 
локалне самоуправе 

Влада   
 

01  6.355.000 RSD   
 

Успостављен правни и 
стратешки оквир за систем 
стручног усавршавања 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

запослених у јединицама 
локалне самоуправе 

2.ПА.3 Подршка раду 
Заједничког 
консултативног одбора 
Комитета региона ЕУ-
РС 

Влада   
 

01  2.554.000 RSD   
 

Успостављен дијалог и 
сарадња АП Војводина и 
јединица локалне самоуправе 
са Комитетом региона ЕУ кроз 
Заједнички консултативни 
одбор као једно од тела за 
спровођење Споразума о 
стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава чланица, са 
једне стране и Републике 
Србије са друге стране; 
заједнички консултативни 
одбор састављен је од 
представника Комитета 
региона ЕУ и локалних и 
регионалних органа власти у 
РС; циљ рада овог тела је 
припрема регионалних и 
локалних власти РС за 
учешће у раду Комитета 
региона ЕУ по ступању у 
чланство у ЕУ  

3 Реформа јавне управе Влада   01  553.789.000 RSD   

15  1.000 RSD   

06  30.695.000 RSD   

56  4.575.000.000 RSD  (37.500.000 EUR)  

06  141.332.364 RSD  (1.158.462 EUR)  

05  278.922.500 RSD  (2.286.250 EUR)  

05  186.900.000 RSD  (1.780.000 CHF)  

Унапређење рада јавне 
управе у складу са 
принципима Европског 
административног простора и 
обезбеђивање бољег 
квалитета услуга грађанима и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

11  2.174.650.000 RSD  (17.825.000 EUR)  
 

привредним субјектима 

3.ПА.1 Управљање реформом 
јавне управе 

Орган   
 

01  218.747.000 RSD   
 

Ефикасно спровођење 
процеса реформе 

3.ПА.2 Уређење јавног 
службеничког система 
заснованог на 
заслугама 

Орган   
 

01  21.246.000 RSD   
 

 

3.ПК.1 EXCHANGE 5  Орган   
 

06  53.053.774 RSD  (434.867 EUR)  
 

Успостављен потпуни 
инвентар и база података 
имовине као подршка 
регистрацији и управљању 
јавном имовином у 
јединицама локалне 
самоуправе; успостављен 
ефикасан систем подршке за 
примену методологије 
програмског буџетирања у 
ЈЛС 

3.ПК.2 Подршка спровођењу 
Акционог плана 
Стратегије реформе 
јавне управе - реформа 
локалне самоуправе 
2016-2019 

Орган   
 

05  8.400.000 RSD  (80.000 CHF)  
 

Унапређен процес креирања 
јавних политика, буџета и 
пружања услуга на локалном 
нивоу власти а у складу са 
њиховим јасним 
надлежностима; Стратегија 
децентрализације и измене и 
допуне Закона о 
финансирању ЛС воде се 
принципом субсидијарности, 
локално финансирање 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

одговара надлежностима ЈЛС  

3.ПК.3 Подршка процесу 
реформе јавне управе - 
комплементарна 
подршка  

Орган   
 

56  146.400.000 RSD  (1.200.000 EUR)  
 

Ојачани капацитети 
успостављених структура за 
координацију, праћење, 
евалуацију и извештавање о 
спровођену реформе јавне 
управе; процес планирања 
јавних политика који се 
заснива на чињеницама, као и 
анализе, формулације, 
усвајања, координације, 
спровођења, праћења и 
еваулације јавних политика 
интегрисан у систем путем 
разраде практичних алата и 
процеса за спровођење 
Закона о планском систему и 
пратећих прописа; ојачани 
капацитети за органа државне 
управе за у вези за 
планирање и спровођења 
јавних политика; унапређен 
општи стратешки оквир за 
спровођење и праћење 
спровођења реформе јавне 
управе, као и пратећих 
релевантних подстратегија 

3.ПК.4 Подршка комуникацији у 
процесу реформе јавне 
управе - 
комплементарна 

Орган   
 

56  122.000.000 RSD  (1.000.000 EUR)  
 

Оквир за комуникацију 
реформе јавне управе је 
оперативан кроз 
имплементацију 
комуникационе стратегије 
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подршка  реформе јавне управе; 
спроведена комуникациона 
кампања о значају подршке 
ЕУ у процесу реформе јавне 
управе; ојачани капацитети 
релевантних органа државне 
управе за комуникацију о 
процесу реформе јавне 
управе  

3.ПК.5 Оптимизација и 
реструктурирање јавне 
управе у Републици 
Србији 

Орган   
 

06  30.694.590 RSD  (251.595 EUR)  
 

Реализован процес 
оптимизације у неколико 
подсистема јавне управе; 
обезбеђена подршка за 
управљање променама у 
координацији процеса 
реорганизације, оптимизације 
и трансформације јавне 
управе 

3.ПК.6 Подршка реформи јавне 
управе 

Орган   
 

05  101.260.000 RSD  (830.000 EUR)  
 

Релевантни посебни закони 
усаглашени са одредбама 
новог ЗУП; створени 
предуслови за ефикасније 
пружање услуга; унапређени 
капацитети органа државне 
управе за планирање јавних 
политика  

3.ПК.7 Унапређење пракси 
јавних набавки у Србији 

Орган   
 

06  16.104.000 RSD  (132.000 EUR)  
 

Преглед квалитета учинка 
јавних набавки у Србији; 
бенчмаркинг систем јавних 
набавки у РС; припрема 
Акционог плана за 
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унапређење система јавних 
набавки у РС 

3.ПК.8 Јачање капацитета 
јавне управе развојем 
курикулума из области 
финансијског 
менаџмента, 
рачуноводства и 
финансијске контроле 
(FINAC) 

Орган   
 

06  36.600.000 RSD  (300.000 EUR)  
 

Развијени нови 
комплементарни курикулуми 
из финансијског менаџмента, 
рачуноводства и финансијске 
контроле контроле на 
партнерским универзитетима, 
а за потребе јавне управе 
земаља региона, односно 
Србије и Албаније, 
преузимајући добра искуства 
из земаља ЕУ 

3.ПК.9 Општински економски 
развој у Источној Србији 
– фаза 2 

Орган   
 

05  158.600.000 RSD  (1.300.000 EUR)  
 

Унапређено управљање 
регистрацијом и наплатом 
пореза на имовину на 
локалном нивоу; унапређена 
сарадња између ЈЛС и 
грађана по питању наплате и 
коришћења пореза на имовин; 
унапређен дијалог о 
практичној политици између 
кључних актера на локалном 
и централном нивоу у циљу 
повећања ефикасности 
опорезивања имовине у 
складу са принципима добре 
управе  

3.ПК.10 Јачање доброг 
управљања и социјалне 
инклузије на локалном 

Орган   
 

05  178.500.000 RSD  (1.700.000 CHF)  
 

Побољшана употреба 
принципа доброг управљања 
ЈЛС; смањена искљученост 
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нивоу у Србији рањивих и маргинализованих 
група-имплементира; 
побољшана родна 
равноправност  

3.ПК.11 Одељење реформске 
подршке раду 
Координационе 
комисије у реформи 
инспекцијског надзора 

Орган   
 

06  4.880.000 RSD  (40.000 EUR)  
 

Обезбеђена подршка процесу 
ускалђивања посебних 
прописа са Законом о 
инспекцијском надзору;  
обезбеђена подршка 
функционисању 
Координационе комисије  

3.ПК.12 Подршка Националној 
академији за јавну 
управу 

Орган   
 

56  36.600.000 RSD  (300.000 EUR)  
 

Обезбеђена подршка за 
функционисање Националне 
академије за јавну управу у 
првој години њеног 
функционисања 

3.ПК.13 Јачање инспекцијског, 
административног и 
судског надзора 
инспекцијског надзора у 
Републици Србији 

Орган   
 

05  19.062.500 RSD  (156.250 EUR)  
 

Ојачани капацитета и улога 
Управног инспектората, 
другостепених управних 
органа и Управног суда у 
надзору инспекцијског 
надзора - побољшана 
комуникација, сарадња и 
координација између органа 
задужених за инспекцијски, 
управни и судски надзор 
инспекцијског надзора - 
Унапређен правни оквир у 
вези са инспекцијским 
надзором  
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3.ПК.14 Подстицање промена - 
Подршка реформи јавне 
управе и развоју 
локалне самоуправе у 
Републици Србији 

Орган   
 

01  2.500.000 RSD   
 

Обезбеђена подршка 
реформи јавне управе у 
Републици Србији 
Обезбеђена подршка 
спровођењу приоритетних 
активности Савета за 
иновационо предузетништво 
и информационе технологије  

4 Унапређење и заштита 
људских и мањинских 
права и слобода 

Влада   01  59.524.000 RSD   
 

Остваривање права 
припадника националних 
мањина и слободе политичког 
и другог удруживања и 
бирачка права грађана 

4.ПА.1 Унапређење права 
припадника 
националних мањина 

Влада   
 

01  25.197.000 RSD   
 

Остваривање права 
припадника националних 
мањина и слободе политичког 
и другог удруживања и 
бирачка права грађана 

4.ПА.2 Слобода политичког и 
другог удруживања и 
бирачког права грађана 

Влада   
 

01  12.527.000 RSD   
 

Припрема и праћење примене 
прописа из области 
политичког и другог, изузев 
синдикалног удруживања и 
јединственог бирачког списка, 
унапређење законодавног 
оквира кроз измене и допуне 
Закона о политичким 
странкама, ради усклађивања 
са одредбама Закона о 
општем управном поступку у 
вези са разменом података из 
службених евиденција, 
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обезбеђивање услова за 
несметано функционисање и 
рад на пословима који се 
односи на вођење Регистра 
политичких странака, 
одржавање,унапређење и 
ажурирање електронског 
Регистра, проучава 
последице утврђених стања и 
предлаже предузимање 
одговарајућих мера у области 
остваривања слободе 
удруживања и јединственог 
бирачког списка, вођење 
другостепеног управног 
поступка по жалбама на 
решења Агенције за 
привредне регистре у 
повереним пословима вођења 
Регистра удружења и 
Регистра страних удружења и 
на решења општинских/ 
градских управа у повереним 
пословима вођења 
јединственог бирачког списка, 
одржавање и унапређење 
свих функционалности 
неопходних за рад у 
апликацији Јединственог 
бирачког списка, штампање 
извода из јединственог 
бирачког списка (ЈБС) и 
доношење решења о 
променама у ЈБС  
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5 Борба против корупције Влада   01  5.000.000 RSD   
 

Спровођењеактивности које 
произилазе из Акционог плана 
за спровођење националне 
стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији 
за период од 2013. до 2018. 
године, учешће у припреми и 
спровођењу кампање за 
информисање јавности о 
механизмима учешћа у 
поступку доношења прописа 
на свим нивоима, ангажовање 
спољних сарадника; 
обавештавање о плану и 
програму кампање; 
организацију округлих 
столова; евалуација и 
мониторинг 

5.ПА.1 Промовисање учешћа 
јавности у 
законодавном процесу 

Влада   
 

01  5.000.000 RSD   
 

Спровођење активности које 
произилазе из Акционог плана за 
спровођење националне 
стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији за 
период од 2013. до 2018. године, 
учешће у припреми и спровођењу 
кампање за информисање 
јавности о механизмима учешћа 
у поступку доношења прописа на 
свим нивоима, ангажовање 
спољних сарадника; 
обавештавање о плану и 
програму кампање; организацију 
округлих столова; евалуација и 
мониторинг 

 


