
На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и члана 17. 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, 44/14 и 30/18  др. закон), 

Влада усваја 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2022-2030. ГОДИНЕ, ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНЕ 

 

 

1. УВОД   

 

Акциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицaјног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022-2030. 

године, за период 2022-2023. године  (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који чини саставни део Стратегије за стварање 

подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године („Службени гласник РС”, број 23/22) (у даљем тексту: 

Стратегија), усвојен је на седници Владе 3. фебруара 2022. године. Акциони план садржи преглед општих и посебних циљева и мера, као и планиране активности 

за остваривање дефинисаних циљева и мера, затим носиоце и партнере у спровођењу активности, индикаторе, рокове за спровођење активности, изворе 

финансирања као и друге методолошке параметре.  

Акциони план садржи општи циљ Стратегије и четири посебна циља. 

 Општи циљ: Оснажени постојећи и уведени нови механизами за стварање подстицајног окружења за деловање организација цивилног друштва. 

Посебни циљеви: 

 Посебни циљ 1: Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти; 

 Посебни циљ 2: Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора; 

 Посебни циљ 3: Обезбеђено веће учешће ОЦД у социо-економском развоју и деловање у складу са начелима одрживог развоја; 

 Посебни циљ 4: Обезбеђено веће учешће ОЦД у процесу европских интеграција. 

 

2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

 Након усвајања Стратегије, Посебна радна групa за израду Предлога акционог плана за спровођењe Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој 

цивилног друштва у Републици Србији за период 2022 – 2023. године састављена од представника органа државне управе, независних тела и организација цивилног 

друштва, као и представника међународних организација у својству посматрача процеса израде Акционог плана, отпочела је рад на изради Предлога акционог 

плана.  
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 Процес израде Предлога акционог плана обухватао је консултативни процес за представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-

истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних 

субјеката и друге заинтересоване стране. Позив за достављање сугестија и коментара у току консултација објављен је на порталу еКонсултација као и на интернет 

презентацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Сугестије и коментаре релевантне за израду Акционог плана заинтересовани субјекти 

имали су могућност да доставе у периоду од 15. до 22. марта 2022. године. Извештај о спроведеној консултацији постављен је на интернет презентацији 

Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и порталу еКонсултације.   

 

У процесу даље израде предлога Акционог плана спроведена је јавна расправа. Програм јавне расправе на Предлог aкционог плана за спровођење 

Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022-2030. године, за период 2022-2023. године са 

пратећим материјалом објављен је на порталу еКонсултације и интернет страници Министарствa за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у периоду од 

19. маја до 8. јуна 2022. године. Извештај о спроведеној Јавној расправи постављен је на интернет презентацији Министарства за људска и мањинска права и 

друштвени дијалог и порталу еКонсултације.   

Стратегија има један Општи циљ и четири посебна циља који се остварају кроз 20 мера. Акционим планом реализоваће се 17 мера. Три мере нису 

обухваћене јер је период реализације овог акционог плана краћи од две године, али њихова реализација предвиђа у неком од наредних акционх планова. 

 Мере које нису обухваћене овим Акциним планом су: једна мера у оквиру посебног циља 3: Мера 3.5. Унапређење свести грађана о улози ОЦД у социо-

економском развоју и две мере у оквиру посебног циља 4: Мера 4.1. Наставак и јачање активне сарадње органа јавне власти који учествују у преговорима о 

европским интеграцијама и Националним конвентом и другим ОЦД платформама и Мера 4.7. Јачање транспарентности финансирања ОЦД кроз фондове јединица 

локалне самоуправе. 

 

3. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

У 2022. години средства су обезбеђена у укупном износу од 529.250.000,00. динара, а у 2023. години ће се планирати у износу од 530.650.000,00 динара, а 

у складу са билансним могућностима буџета Републике Србије. Укупно за цео период важења овог акционог плана – 1.059.900.000,00 динара.  

Сва средства неопходна за реализацију активности приказана у Предлогу акционог плана у 2022. години обезбеђена су у складу са Законом о буџету 

(„Службени гласник РС”, број 110/21), у 2023. години средства ће се планирати у складу са лимитима, које одреди Министарство финанисија за све буџетске 

кориснике, а у оквиру наведених раздела и одговарајућих програма у оквиру којих се планирају и средства за реализацију активности приказаних у овом акционом 

плану. У том смислу, за финансирање овог акционог плана није потребно обезбеђење додатних средстава из буџета Републике Србије. 

За поједине активности предвиђено је финансирање из средстава донатора. С тим у вези, а у складу са одредбама члана 58, став 1. тачка 4), алинеја 

3. Уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика 

(„Службени гласник РС”, број 8/19), те мере се условно извршавају, јер се финансирају из донаторских извора. 

У свим активностима у којима је наведено да су у оквиру програма, који се реализују кроз средства обезбеђена у буџету, ради се о редовном раду државних 

службеника и намештеника у оквиру својих прописаних активности, било да се ради о  њиховом учешћу у радним групама или о појединачном раду на праћењу 

спровођења прописа или изради одређених анализа, извештаја, прикупљању података и слично и не захтевају посебно буџетирање.   
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Имплементација мера предвиђених овом акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске обавезе државе, зато што никакво задуживање 

није планирано. Опредељена средства по мерама исказана су у поглављу 4. Акциони план. 

 

4. АКЦИОНИ ПЛАН 

 

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА  

 

ГС - Генерални секретаријат Владе Републике Србије  

МЉМПДД - Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе 

МКИ - Министарство културе и информисања 

МФИН - Министарство финансија 

МРЗБСП  - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

МОС  - Министарство омладине  и спорта 

МСП - Министарство спољних послова 

МЗЖС – Министарство заштите животне средине 

МПНТР - Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

МЕИ - Министарство за европске интеграције 

МП – Министарство правде  

МУП - Министарство унутрашњих послова 

МПРИВ – Министарство привреде 

ПИЈЗ - Повереник за  информаиције од јавног значаја 

ПЗР - Повереник за заштиту равноправности  

РСЈП - Републички секретаријат за јавне политике 

РСЗ - Републички секретаријат за законодавство 

НАЈУ - Национална академија за јавну управу 

НСЗ - Национална служба запошљавања 

КИТЕУ- Канцеларија за информационе технологије и електронску управу  

ЦСР - Центар за социјални рад  

ПКС – Привредна комора Србије 

СКГО - Стална конференција градова и општина 

НКЕУ - Национални конвент о Европској унији 

БОШ – Београдска отворна школа 

НОКС - Национални оквир квалификација у Србији 

ЈПОА - Центар за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих 

КВиС - Каријерно вођење и саветовање 

ИПА - Инструмент за претприступну помоћ  
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Општи циљ: Оснажени постојећи и уведени нови механизми за стварање подстицајног окружења за деловање организација цивилног друштва  

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог  

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља: Jединица 

мере 

Извор провере: Почетна 

вредност  

Базна година Циљaна вредност у 

последњој години АП 

-Усклађеност релевантног нормативног оквира са 

међународним стандардима 

 

-Институционални оквир органа јавне управе 

омогућава ефикасну сарадњу са ОЦД 

 

-Усклађеност административних пракси са 

најбољим упоредним праксама 

 

-Укупни друштвени амбијент подстицајан је за 

деловање ОЦД 

ДА/НЕ 

 

 

ДА/НЕ 

 

 

ДА/НЕ 

Извештаји о 

спровођењу 

Ревидираног 

Акционог плана 

за Поглавље 23;  

 

Извештај 

Европске 

комисије о 

напретку Србије 

у процесу ЕУ 

интеграција;  

 

Извештаји ОЦД 

 

Извештај о раду 

МЉМПДД 

НЕ 2021 ДА 

 

 

 

 

Посебни циљ 1: Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти 

Документ ЈП: Стратегија за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 

2022 -2030. године 

Акциони план: Акциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у 

Републици Србији за период од 2022-2030. године, за период 2022-2023. године 

Предлагач: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Координација и извештавање Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог   



5 
 

 
 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог;  

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода):  

Jединица мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Учешће цивилног сектора у 

процесу доношења одлука  у 

раним фазама је повећано на 

свим нивоима 

0 – нема утицај 

1 – слаб утицај 

2 – јак утицaj 

Извештај о 

спровођењу 

Програма 

регулаторне 

реформе 

 

0 2021 1 2 

 

Мера 1.1. Унапређење правног и институционалног оквира за даљи развој учешћа ОЦД у процесу доношења одлука 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 2022 - 2023. година Тип мере: Институционално-управљачко-организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години 

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Удео нацрта закона за које  је 

спроведена јавна расправа у 

укупном броју предлога закона 

које је утврдила Влада РС, на 

годишњем нивоу 

Проценат Извештаји 

Генералног 

секретаријата 

Владе РС 

 35.7  2020  

 

 45 55 

Удео ДЈП за које је спроведена 

јавна расправа у укупном броју 

ДЈП које је донела Влада РС, на 

годишњем нивоу 

Проценат Извештаји 

Генералног 

секретаријата 

Владе РС 

 

Извештај о 

раду РСЈП 

 83,3 2021 100 100 

Број одржаних седница Савета за 

сарадњу и развој цивилног 

друштва 

Број  Записници са 

одржаних 

седница 

Извештај о 

раду Савета 

0  2021 1 4 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 



6 
 

 
 

  У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 33-1002-110-0001 

  

Донаторска средства    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

1.1.1.Образовање Савета за 

сарадњу и развој цивилног 

друштва и одржавање 

редовних састанака 

МЉМПДД ОЦД IV квартал 

2022. 

године 

Буџет РС-

општи приходи 

и примања 

буџета -  

текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

1.1.2. Годишње ажурирати 

и учинити јавно доступном 

базу контакт тачки за 

сарадњу са ОЦД у свим 

органима јавне управе   

МЉМПДД  IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС-

општи приходи 

и примања 

буџета -  

текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

1.1.3. Развити методологију 

и спровести свеобухватно 

истраживање о стању ОЦД 

у РС и израдити извештај. 

МЉМПДД Савет за 

сарадњу и 

развој 

цивилног 

друштва 

IV квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 

   

1.1.4. Израдити анализу 

примене процеса 

консултација и института  

јавне расправе ради 

њиховог евентуалног 

повезивања и унапређења 

ових процеса 

МЉМПДД МДУЛС 

РСЗ 

ГС  

РСЈП 

 

 

IV квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 

   

1.1.5. Израда предлога за 

унапређење портала 

еКонсултације како би 

МЉМПДД  РСЈП 

 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС-

општи приходи 

33-1002-110-

0001 
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садржао додатну функцију 

за унос података о учешћу 

ОЦД у Радним групама за 

израду прописа и ДЈП 

и примања 

буџета -  

текући 

трошкови 

запослених 

1.1.6. Израдити и објавити 

годишњи извештај за 

праћење примене 

Смерница за укључивање 

организација цивилног 

друштва у радне групе за 

израду предлога 

докумената јавних 

политика и нацрта, односно 

предлога прописа 

МЉМПДД   IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС-

општи приходи 

и примања 

буџета -  

текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

 

Мера 1.2: Унапређење капацитета органа јавне управе за укључивање ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката 

јавних политика и прописа  

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 2022 - 2023 године Тип мере: Информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата): 

 

  

Jединица мере 

 

 

Извор 

провере 

 

 

Почетна вредност  

 

 

Базна година 

 

 

 

Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Број спроведених обука за 

запослене у органима јавне управе 

о укључивању ОЦД у процес 

израде, примене, праћења примене 

и вредновања ефеката јавних 

политика и прописа 

 

 

 

Број Извештаји о 

раду 

МЉМПДД  

 

Извештаји 

НАЈУ  

 5  2021  6  8 

Број запослених у органима јавне 

управе који су обучени за 

укључивање ОЦД у процес израде, 

примене, праћења примене и 

Број Извештаји о 

раду 

МЉМПДД  

 50 2021  60  70 
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вредновања ефеката јавних 

политика и прописа 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 59-0615-110-0001 

  

Донаторска средства    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

1.2.1. Спровести обуке за 

контакт тачке за сарадњу са 

ОЦД на републичком и 

локалном нивоу  о 

укључивању ОЦД у процес 

израде, примене, праћења 

примене и вредновања 

ефеката јавних политика и 

прописа 

МЉМПДД ОЦД  

 

БОШ  

IV квартал 

2023 

Донаторска 

средства 

 

   

1.2.2. Спровести обуке за 

запослене у органима ЈЛС 

за укључивање ОЦД у 

процес израде, примене, 

праћења примене и 

вредновања ефеката јавних 

политика и прописа  

 

МЉМПДД СКГО 

 

ЈЛС 

IV квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 

   

1.2.3. Спровести обуке за 

службенике државне 

управе на тему учешћа 

јавности у поступку израде 

нацрта прописа и 

докумената јавних 

НАЈУ МЉМПДД IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета  - 

текући 

трошкови 

59-0615-110-

0001 
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политика које подразумева 

укључивање 

ОЦД  у процес израде, 

примене и праћење 

примена јавне политике и 

вредновање ефеката 

прописа 

 

Мера 1.3: Унапређење капацитета ОЦД за разумевање улоге, надлежности и  функција јавне управе и учешћа у поступку израде, примене, праћења 

примена и вредновања докумената јавних политика и прописа 

  

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 2022 - 2023. година Тип мере: Информативно - едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

 

Jединица мере 

 

 

Извор провере 

 

Почетна 

вредност  

 

 

Базна година 

 

 

Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Број обучених представника ОЦД 

на годишњем нивоу на тему 

укључивања ОЦД  у процес 

израде, примене и праћење 

примена јавне политике и 

вредновање ефеката прописа   

Број Извештаји о 

раду 

Министарства за 

људска и 

мањинска права 

и друштвени 

дијалог 

 0 2021  40 50 

Број спроведених обука за ОЦД за 

разумевање улоге, надлежности и  

функција јавне управе и учешћа у 

поступку израде, примене, 

праћења примена и вредновања 

докумената јавних политика и 

прописа 

 

 

 

Број Извештаји о 

раду 

Министарства за 

људска и 

мањинска права 

и друштвени 

дијалог 

0 2021 3 4 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022 У години 2023 
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Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 33-1002-110-0001 

  

Донаторска средства    

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

1.3.1. Израдити план и 

програме обука за ОЦД за 

разумевање улоге, 

надлежности и  функција 

јавне управе и учешћа у 

поступку израде, примене, 

праћења примена и 

вредновања докумената 

јавних политика и прописа 

МЉМПДД  ОЦД I квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета - 

текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

1.3.2. Редовно спроводити 

обуке за ОЦД за 

разумевање улоге, 

надлежности и  функција 

јавне управе и учешћа у 

поступку израде, примене, 

праћења примена и 

вредновања докумената 

јавних политика и прописа 

 

МЉМПДД ОЦД 

БОШ 

IV квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 
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Мера 1.4: Унапређење слике цивилног сектора у медијима и јавности 
  

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство културе и информисања  

Период спровођења: 2022 - 2023. година Тип мере: Информативно - едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере Извор провере  Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022.години  

Циљана вредност у последњој 

години АП (2023.) 

Број подржаних пројеката 

производње медијских садржаја на 

конкурсима у области јавног 

информисања 

Број  Решења 

Министарства 

културе и 

информисања 

о додели 

средстава на 

конкурсима у 

области јавног 

информисања 

 0 2021 5 7 

Број произведених медијских 

садржаја о активностима ОЦД у 

медијима  

Број  Извештај 

Министарства 

културе и 

информисања 

о 

реализованом 

конкурсу у 

области јавног 

информисања  

 0  2021 10  20 

Број институција, ОЦД и медија  

укључених у друштвене дијалоге 

на тему унапређења слике ОЦД у 

јавности 

Број   Извештаји о 

раду 

Министарства 

за људска и 

мањинска 

права и 

друштвени 

дијалог 

0 2021 30 35 

 

 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 
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  У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 29-1204-820-0001 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 33-1002-110-0001 

2.500 

 

 

3.500 

 

 

Донаторска средства    

 

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

1.4.1.  На конкурсима МКИ 

за производњу медијских 

садржаја, дефинисати као 

приоритетну тему улогу и 

значај организација 

цивилног друштва 

МКИ 

 

 

ОЦД  

МЉМПДД 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС - 

општи 

приходи и 

примања 

буџета 

29-1204-820-

0001 

2.500 3.500 

1.4.2. Организовати 

друштвени дијалог на тему 

унапређење слике 

цивилног сектора у 

медијима и јавности у 

циљу унапређеног 

медијског извештавања и 

разумевања јавности улоге 

ОЦД 

МЉМПДД ОЦД 

МКИ 

  

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета -

текући 

трошкови 

33-1002-110-

0001 

  

1.4.3. Спровести 

активности према 

обавезујућим препорукама 

са друштвеног дијалога  

МЉМПДД ОЦД  

МКИ 

 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета -

текући 

трошкови 

33-1002-110-

0001 

  

 

Посебни циљ 2: Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора 
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Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност  

Базна година Циљaна вредност у 

2022. години  

Циљaна вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Унапређена транспарентност у 

финансирању програма и 

пројеката ОЦД из буџетских 

средстава и праћење реализације 

и евалуације пројеката 

 

 

ДА/НЕ  Извештај о раду 

МЉМПДД  

 

 

Извештаји о 

спровођењу 

Ревидираног 

Акционог плана 

за Поглавље 23 

 

Подаци из 

Годишњих 

збирних 

извештаја о 

утрошку 

средстава која 

су обезбеђена и 

исплаћена 

удружењима и 

другим 

организацијама 

цивилног 

друштва из 

средствава 

буџета 

Републике 

Србије као 

подршка 

програмским и 

пројектним 

активностима 

НЕ 

 

 

2021 НЕ ДА 

 

 

 

Мера 2.1. Унапређење подстицајног нормативног оквира и административних пракси за транспарентност финансирања и финансијску одрживост 

цивилног сектора 
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Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 2022-2023 година Тип мере: Регулаторна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере 

 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Усвојене измене прописа који 

обезбеђује рекласификацију 

буџетске линије 481, тако да се 

дотације удружењима, 

задужбинама и фондацијама јасно 

раздвоје од дотација политичким 

странкама, верским заједницама, 

етничким заједницама и свима 

чије је финансирање регулисано 

посебном прописима 

Да/Не 

 

 

 

 

 

Не/Да 

Извештај о раду 

МФИН 

 

Службени 

гласник РС  

 

 

Не. 

 

 

 

 

 

 

2021 Да  

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Смањен број одбијених жалби 

ОЦД на резултате јавних 

конкурса у односу на укупан број 

жалби 

 

 

 

Број 

Извештај 

МЉМПДД о 

броју одбијених 

жалби на 

централном 

нивоу власти 

Базна 

вредност је у 

поступку 

дефнисања и 

биће 

дефинисана 

након процеса 

прикупљања 

података, до 

краја 2022. 

године  

2021   

Проценат  додељених средства 

путем јавног конкурса у односу 

на друге процедуре доделе. 

Проценат  

Годишњи 

збирни 

извештај о 

утрошку 

средстава која 

су обезбеђена и 

исплаћена 

удружењима и 

другим 

0  2020 70% 80% 
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организацијама 

цивилног 

друштва из 

средстaва 

буџета 

Републике 

Србије у као 

подршка 

програмским и 

пројектним 

активностима 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 3-0614-140-0001 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 25-0404-560-0004-41 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 33-1002-110-0001 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 33-1002-110-0001 

600 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

200 

Донаторска средства    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењ

у 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 
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2.1.1. Рекласификовати 

буџетску линију 481 на 

шестом нивоу буџетске 

класификације, тако да се 

дотације удружењима, 

задужбинама и 

фондацијама јасно раздвоје 

од дотација политичким 

странкама, верским 

заједницама, етничким 

заједницама и свима чије је 

финансирање регулисано 

посебном прописима 

МФИН МЉМПДД IV квартал 

2022. 

године 

Буџет РС – 

текући 

трошкови 

   

2.1.2. Спровести анализу 

досадашње примене 

Закона о играма на срећу 

укључујући и могућност 

измене закона  тако да се 

одређени део средстава 

користи и за финансирање 

других програма од јавног 

интереса које спроводе 

ОЦД, без штетних 

последица по организације 

особа са инвалидитетом и 

друга удружења чији је 

циљ унапређење 

социјално-економског и 

друштвеног положаја 

особа са инвалидитетом и 

других лица у стању 

социјалне потребе 

МФИН МЉМПДД III квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 

   

2.1.3. Прикупљати податке 

о јавном финансирању 

ОЦД  и обезбедити 

квалитетну израду и 

редовно објављивање 

Годишњих збирних 

извештаја о утрошку 

МЉМПДД Сви 

органи 

јавне 

управе 

који врше 

финансира

ње ОЦД из 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета – 

33-1002-110-

0001 

  



17 
 

 
 

средстава планираних и 

одобрених удружењима и 

другим организацијама 

цивилног друштва из 

средстава буџета РС, са 

препорукама 

буџетских 

средстава  

текући 

трошкови 

запослених 

2.1.4. Ивршити анализу 

усклађености  аката 

републичких органа о 

финансирању удружења и 

других ОЦД на основу 

секторских прописа 

односно закона, узимајући 

као пример добре праксе и 

решења из Уредбе у складу 

са Закључком о потреби 

усаглашавања прописа 

Владе и органа државне 

управе који уређују 

финансирање 

програма/пројеката 

удружења у одређеним 

областима са Уредбом о 

средствима за подстицање 

програма или недостајућег 

дела средстава за 

финансирање програма од 

јавног интереса које 

реализују удружења 

(Закључак број 05 Број 

401-8330/2018-1) 

МЉМПДД Органи 

који на 

основу 

секторских 

прописа 

финансира

ју ОЦД  

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета  

33-1002-110-

0001 

 200 

2.1.5. Унапређена 

апликација Календар 

јавних конкурса на начин 

да се обезбеди сагледавање 

планиране и одобрене 

подршке ОЦД из 

буџетских средстава на 

годишњем нивоу 

МЉМПДД КИТЕУ IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС - 

општи 

приходи и 

примања 

буџета 

3-0614-140-

0001 

 

600  
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2.1.6. Развити критеријуме 

и смернице за пружање 

нефинансијске подршке 

организацијама цивилног 

друштва 

МЉМПДД МФИН IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета  

33-1002-110-

0001 

400  

2.1.7. Промовисати  и 

пратити примену смерница 

за пружање нефинансијске 

подршке организацијама 

цивилног друштва и 

пружати подршку 

органима за њихову 

примену 

МЉМПДД  IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета – 

текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

2.1.8. Организовати 

друштвени дијалог на тему 

транспарентног 

финансирања организација 

цивилног друштва из 

средстава буџета 

Републике Србије  

МЉМПДД МФИН 

 

СКГО 

 

ОЦД 

 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета 

33-1002-110-

0001 

  

2.1.9. Изменити 

подзаконски акт којим се 

одређују критеријуми за 

одређивање активности 

које утичу на животну 

средину према степену 

негативног утицаја на 

животну средину који 

настаје обављањем 

активности, износима 

накнада  

МЗЖС ОЦД IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета – 

текући 

трошкови 

запослених 

25-0404-560-

0004 

 

  

2.1.10. Организовати 

друштвени дијалог на тему 

унапређења одрживости 

ОЦД кроз развој сарадње 

са ЈЛС и коришћења 

доступних фондова ЈЛС и 

међународних донатора 

МЉМПДД МЕИ 

 

ЈЛС   

 

СКГО  

 

ОЦД 

IV квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 
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Мера 2.2:  Унапређење кадровских и стручних капацитета јавне управе за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских 

средстава намењених за програме и пројекте ОЦД и остварености постављених циљева 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 2022. – 2023. година Тип мере: Институционално-управљачко- организациона и Информативно-

едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у последњој 

години АП (2023.) 

Број спроведених обука за 

запослене у органима јавне 

управе за планску и 

транспарентну доделу, праћење и 

евалуацију доделе буџетских 

средстава намењених за програме 

и пројекте ОЦД 

Број 

(годишње) 

Извештаји 

НАЈУ 

 

Извештаји 

ЈЛС 

4 2021 

 

50 70 

Број запослених у органима јавне 

управе који су обучени за 

планску и транспарентну доделу, 

праћење и евалуацију доделе 

буџетских средстава намењених 

за програме и пројекте ОЦД 

 

Број 

(годишње) 

Извештаји 

НАЈУ 

 

Извештај о 

раду 

МЉМПДД  

 

Извештај о 

раду СКГО 

 98 2021 

 

98 120 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 59-0615-110-0001 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 33-1002-110-0001 

 

 

 

Донаторска средства    
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Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активност

и 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмски

м буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2022 2023 

2.2.1. Спроводити обуке за 

планску и транспарентну 

доделу, праћење и 

евалуацију доделе 

буџетских средстава и 

остварености постављених 

циљева  за запослене у 

државној управи 

НАЈУ МЉМПДД 

 

 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета  - текући 

трошкови 

59-0615-

110-0001 

  

2.2.2.  Спроводити обуке на 

тему израда 

годишњих  извештаја у 

складу са Законом о 

слободном  приступу 

информацијама од јавног 

значаја  за запослене у 

државној управи  

МЉМПДД  ПИЈЗ  

 

 

НАЈУ 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-

110-0001 

  

2.2.3. Спроводити обуке за 

планску и транспарентну 

доделу, праћење и 

евалуацију доделе 

буџетских средстава и 

остварености постављених 

циљева за запослене у ЈЛС 

МЉМПДД НАЈУ 

 

ЈЛС 

 

СКГО 

 

 

IV квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства  

   

2.2.4. Спроводити обуке на 

тему израда 

годишњих  извештаја у 

складу са Законом о 

слободном приступу 

информацијама од јавног 

значаја за запослене у ЈЛС  

МЉМПДД  ПИЈЗ   

 

НАЈУ  

 

ЈЛС  

 

СКГО  

IV 

квартала 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-

110-0001 
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Мера 2.3: Унапређење стручних капацитетa ОЦД за транспарентно управљање додељеним буџетским средствима  

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 2022. – 2023. година Тип мере:Информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Број спроведених обука на тему 

транспарентног управљање 

додељеним буџетским 

средствима на годишњем нивоу 

 

 

Број Извештај о 

раду 

МЉМПДД 

0 2021 2 4 

Број обучених представника ОЦД 

у области транспарентног 

управљања додељеним буџетским 

средствима на годишњем нивоу 

 

Број Извештај о 

раду 

МЉМПДД 

0 2021 40 45 

 
Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин 

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 33-1002-110-0001 

 150 

Донаторска средства    

 
Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмски

м буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2022 2023 

2.3.1. Израдити програм 

обуке за ОЦД за 

транспарентно управљање 

додељеним буџетским 

средствима  

МЉМПДД ОЦД IV квартал 

2022. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи и 

примања буџета 

33-1002-

110-0001 

 150 
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2.3.2. Спроводити обуке за 

ОЦД за транспарентно 

управљање додељеним 

буџетским средствима  

МЉМПДД ОЦД  IV квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 

   

2.3.3. Спроводити обуке за 

ОЦД на тему израде 

годишњих  извештаја у 

складу са Законом о 

слободном приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

МЉМПДД ПИЈЗ  

 

ОЦД  

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи и 

примања буџета 

– текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-

110-0001 

  

 

Посебни циљ 3: Обезбеђено веће учешће ОЦД у социјо – економском развоју и деловању у складу са начелима одрживог развоја 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Унапређен стратешки и 

нормативни оквир који јача улогу 

ОЦД у областима од значаја за 

социо-економски развој 

ДА/НЕ Истраживање о 

стању ОЦД у 

Републици 

Србији 

 

Службени 

гласник РС  

НЕ 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

ДА ДА 

Дефинисане јавне политике које 

се ослањају на сарадњу са ОЦД у 

складу са начелима одрживог 

развоја 

ДА/НЕ Службени 

гласник РС 

 

Истраживање о 

стању ОЦД у 

Републици 

Србији 

НЕ 2021 

 

 

ДА ДА 

Унапређена свест грађана, 

нарочито младих, о друштвеном 

значају и ефектима волонтирања 

и филантропских активности.  

 

ДА/НЕ Истраживање  

положаја и 

потреба младих 

у Републици 

Србији  

НЕ 2021 

 

 

ДА ДА 
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Мера 3.1. Унапређење нормативног оквира у области социјалне заштите, који је усклађен са међународним стандардима и обезбеђује одрживост 

услуга које пружају ОЦД 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Период спровођења: 2022-2023. година Тип мере: институционално-управљачко-организациона и регулаторна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Изграђен предлог стратешког 

оквира у области социјалне 

заштите, који је усклађен са 

међународним стандардима и 

узима у обзир досадашња 

искуства ОЦД као пружалаца 

услуга 

ДА/НЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај 

Министарства 

за рад, 

запошљавање 

борачка и 

социјална 

питања 

 

Службени 

гласник РС 

НЕ 2021 ДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА 

 

 

 

 

Израђен Нацрт закона о изменама 

и допунама Закона о социјалној 

заштити у складу са новим 

стратешким документом, 

укључујући пратеће подзаконске 

акте 

ДА/НЕ Извештај 

Министарства 

за рад, 

запошљавање 

борачка и 

социјална 

питања 

 

Службени 

гласник РС  

НЕ 2021 

 

 

ДА ДА 

Повећан број лиценцираних ОЦД 

као пружалаца услуга социјалне 

заштите 

Проценат   Извештај 

Министарства 

за рад, 

запошљавање 

борачка и 

198 2021 10  10 



24 
 

 
 

социјална 

питања 

 

Извештај 

Републичког и 

Покрајинског 

завода за 

социјалну 

заштиту 

Повећан број корисника услуга у 

заједници које омогућавају да 

корисници система социјалне 

заштите којима је потребна 

интензивнија подршка већину 

својих потреба задовољавају у 

природном окружењу  

 

Број Годишњи 

извештај о 

раду центара 

за социјални 

рад 

 

Годишњи 

извештај о 

раду 

пружаоца 

услуга 

социјалне 

заштите 

Републичког 

завода за 

социјалну 

заштиту 

 

Годишњи 

извештај о 

раду 

пружаоца 

услуга 

социјалне 

заштите 

Покрајинског 

завода за 

социјалну 

заштиту 

24.782 2021 

 

 

25.402 26.022 
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Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 30-

0902-070-0004 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 30-

0902-070-0005 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 33-

1002-110-0001 

500.000 

 

 

 

500.000 

 

 

 

Донаторска средства    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

3.1.1. Израдити предлог 

новог стратешког оквира у 

области социјалне заштите 

којим се обезбеђује 

плурализам пружалаца 

услуга 

МРЗБСП 

 

ОЦД  IV квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 

   

3.1.2. Израдити Нацрт 

закона о изменама и 

допунама Закона 

социјалној заштити у 

складу са новим 

стратешким документом 

којим се: 

- одваја улога наручиоца 

услуга од пружаоца услуга 

у циљу укључивања ОЦД у 

евалуацију услуга које се 

пружају  на локалном 

нивоу; 

- унапређују правила за 

лиценцирање пружалаца 

услуга; 

МРЗБСП 

 

 IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

30-0902-070-

0005 
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- дефинишу јасне 

процедуре за контролу 

квалитета услуга социјалне 

заштите свих пружалаца 

3.1.3. Донети подзаконске 

акте чије је доношење 

прописано новим законом 

о изменама и допунама 

Закона о  социјалној 

заштити 

МРЗБСП 

 

  IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

30-0902-070-

0005 

 

 

  

3.1.4. Ускладити 

релевантне законе који 

уређују област социјалне 

заштите са новим 

стратешким оквиром у 

области 

деинституционализације  

 

МРЗБСП 

 

   IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

30-0902-070-

0005 

 

 

  

3.1.5. Имплементација 

законске  обавезе  

планирања  стручног 

усавршавања и обезбеђење 

средстава  за  реализацију  

обука  у  годишњем плану  

стручног  усавршавања 

МРЗБСП 

 

 

 

Завод за 

социјалну 

заштиту 

 

Комора 

социјалне 

заштите 

 

ЦСР 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

30-0902-070-

0005 

 

 

  

3.1.6. Обезбеђивати 

средства ЈЛС путем 

наменских трансфера за 

развој услуга подршке, 

посебно услуга 

персоналних асистената у 

локалним заједницама, 

услуге становања уз 

подршку за лица која 

напуштају институције 

МРЗБСП 

 

 

ЈЛС I квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета 

30-0902-070-

0004 

 

 

500.000 500.000 
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3.1.7. Успостављање 

механизма за 

консултативни процес са 

ОЦД за израду ДЈП о 

одрживом развоју 

Републике Србије  

МЉМПДД ОЦД IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

3.1.8. Одржати друштвене 

дијалоге о одрживом 

развоју Републике Србије 

са представницима ОЦД 

МЉМПДД ОЦД IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

3.1.9. Са ОЦД разматрати 

аналитичке основе за 

израду ДЈП о  одрживом 

развоју Републике Србије 

МЉМПДД СКГО  

 

ЈЛС  

IV. квартал 

2023 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

3.1.10. Подизање свести на 

нивоу локалних 

самоуправа и ОЦД о 

циљевима одрживог 

равоја-Агенда 2030 

МЉМПДД СКГО  

 

ЈЛС  

IV. квартал 

2023 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

3.1.11. Развити 

институционални простор 

и платформу за цивилно 

друштво с циљем 

заједничког доношења 

одлука о отклањању 

последица епидемије 

COVID-19 по радна 

људска и радна права, 

живот и здравље људи, 

ментално стање 

становништва и друге 

изазове који могу бити 

проузроковати 

МЉМПДД ОЦД IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 
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неједанакости, 

сиромашење и 

незапосленост 

3.1.12. Спроводити обуке 

запослених у установама 

социјалне заштите 

користећи екпертизу ОЦД 

у раду са рањивим и 

вишеструко 

маргинализованим 

групама, у циљу 

унапређења примене 

међународних стандарда у 

пракси. 

МРЗБСП 

 

 

Установе 

социјалне 

заштите 

Завод за 

социјалну 

заштиту 

 

ЈЛС 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

30-0902-070-

0005 

 

 

  

 

Мера 3.2. Унапређење свеукупног нормативног оквира од значаја за филантропију, укључујући пореске прописе, транспарентност и видљивост 

филантропских активности  

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: 2022. – 2023. година Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години (т+1) 

Циљана вредност у последњој 

години АП (2023.) 

Јавно доступни систематски 

подаци о ефектима 

филантропских активности 

 

 

Ранг РС (од 0 

до 140) 

Светски 

индекс 

давања (World 

Giving Index); 

48 2021 47 46 

Филантропске активности од 

стране различитих група 

дародаваца 

Број  Извештаји  

Catalyst 

Balkans- 

Годишњи 

извештај о 

стању 

доброчинства 

 

 

4055 2021 4100 4200 
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Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 33-1002-110-0001 

  

Донаторска средства    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

3.2.1. Прикупљање 

података за потребе 

иницирања унапређења 

правног оквира за групно 

финансирање на бази 

донација (енг. 

Crowndfunding) 

МЉМПДД 

 

МФИН 

 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС    

3.2.2. Организовати  

друштвени дијалог у 

области филантропије као 

давања за опште добро 

МЉМПДД 

 

ОЦД 

 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета – 

текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

3.2.3. Сачинити 

специфичан и посебан 

образац за извештавање 

правних лица Пореској 

управи о давању за опште 

добро који би омогућио 

тачно извештавање од 

стране правних лица и 

пружио бољу основу за 

контролу такве врсте 

давања 

МФИН 

 

ОЦД 

 

IV квартала 

2023. 

године 

Буџет РС – 

текући 

трошкови 

   

 



30 
 

 
 

Мера 3.3. Дефинисање свеобухватног нормативног оквира који уређује социјално (солидарно) предузетништво, којим се обезбеђује диверзитет 

финансирања ОЦД и коришћење потенцијала друштвено одговорног пословања  

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Период спровођења: 2022. – 2023. година Тип мере: Регулаторна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Усвојени акти који уређују 

социјално предузетништво и 

узима у обзир искуства субјеката 

социјалног предузетништва 

 

 

ДА/НЕ Службени 

гласник РС 

 

Извештај 

савета за 

социјално 

предузетниш

тво 

НЕ 2021. ДА ДА 

Број одржаних седница Савета за 

социјално предузетништво  

Број  Записници 

са одржаних 

седница 

Извештај о 

раду Савета 

0  2021 2 4 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС    

Донаторска средства    

 

Назив активности: Орган 

који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршета

к 

активнос

ти 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

3.3.1. Одржавати редовне 

састанке Савета за 

социјално предузетништво  

МРЗБСП 

 

Субјекти 

социјалног 

предузетништва 

ОЦД 

IV 

квартал 

2023. 

године  

Донаторска 

средства 
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3.3.2. Усвојен програм 

развоја социјалног 

предузетништва 

МРЗБСП 

 

Савет за 

социјално 

предузетништво 

IV 

квартал 

2022. 

Донаторска 

средства 

   

3.3.3. Организовање 

округлих столова о јавним 

политикама у области 

социјалног предузетништва 

МРЗБСП 

 

ОЦД 

 

МПРИВ 

 

Савет за 

социјално 

предузетништво 

 

СКГО 

IV 

квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 

   

3.3.4. Промовисати 

социјално предузетништво 

и добре праксе у овој 

области 

МРЗБСП 

 

ОЦД 

 

МЉМПДД  

 

МПРИВ 

 

Савет за 

социјално 

предузетништво 

СКГО 

IV 

квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства  

   

3.3.5. Инфо дан за 

социјално предузетништво 

ПКС 

 

ОЦД 

 

МРЗБСП 

 

МЉМПДД  

 

IV 

квартал 

2022. 

године 

Буџет ПКС1 

текући 

трошкови 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Привредна комора има статус правног лица основаног у складу са Законом о привредним коморама, „Службени гласник РС”, број 112/15. Средства за 

релизацију ове активности утврђена су у складу са Законом о привредним коморама. Реализација ове активности не захтева додатна средства већ ће се 

реализовати у оквиру редовних издвајања Привредне коморе Србије. 
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Мера 3.4.  Унапређење нормативног оквира којим се уређује волонтирање у складу са међународним стандардима, укључујући секторске прописе  

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Период спровођења: 2022. – 2023. године Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Унапређен нормативни оквир 

којим се уређује волонтирање 

 

 

НЕ/ДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о 

раду 

Министарства 

за рад, 

запошљавање, 

борачка и 

социјална 

питања 

 

Службени 

гласник РС 

НЕ 2021. ДА 

 

 

 

 

 

 

ДА 

 

 

 

 

Повећан број волонтера из 

популације младих у Републици 

Србији 

Проценат  Извештај 

Републичког 

завода за 

статистику 

 

Истраживања 

положаја и 

потреба 

младих МОСа 

27 младих је 

волонтирало 

2021 28 29 

Износ подстицајних мера и 

програма којима се 

промовише/подржава  

волонтирање код младих 

 

 

 износ Извештај 

Mинистарства 

омладине и 

спорта 

 

 

22 милиона 

динара 

 

2021 22 милиона динара 23 милиона динара 
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Повећан проценат младих који 

имају свест о значају и ефектима 

волонтирања и филантропских 

активности 

Проценат  Истраживање 

потреба и 

положаја 

младих у 

Републици 

Србији 

58 2021 62 67 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 
Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС  БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 30-0802-

410-0002 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 33-1002-

110-0001 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 31-1302-

810-0005 

 

 

 

 

22.000 

 

 

 

 

23.000 

Донаторска средства    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани партнери у 

спровођењу активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена 

финансијска средства 

по изворима у 000 

дин. 

2022 2023 

3.4.1. Усвојити Закон о 

волонтирању који је 

усклађен са међународним 

стандардима 

МРЗБСП 

 

 

 I квартал 

2023. године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета - текући 

трошкови 

запослених 

30-0802-410-

0002 

  

3.4.2. Спровођење 

подстицајних мера и 

програма којима се 

подржава волонтирање 

МОС 

 

 

Надлежна министарства 

МРЗБСП 

Национално тело за развој 

волонтирања 

ОЦД 

IV квартал 

2023. године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета 

31-1302-810-

0005 

 

 

22.0002 23.0003 

                                                           
2 Средства планирана у оквиру Програма - Млади су закон 
3 Средства планирана у оквиру Програма - Млади су закон 



34 
 

 
 

3.4.3. Унапређење 

окружења којим се 

подржава и промивише 

волонтирање 

МРЗСБП 

 

 

ОЦД 

 

МОС 

 

Национално тело за развој 

волонтирања 

 IV квартал 

2023. године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

30-0802-410-

0002 

  

3.4.4. Спроводити обуке за 

организаторе волонтирања 
МОС   IV квартал 

2023. године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета - 

трошкови су 

приказани у 

оквиру 

активности 3.4.2 

31-1302-810-

0005 

 

 

  

3.4.5. Организовати 

промотивне активности 

(нпр. конференције, јавне 

кампање, округле столове, 

дијалоге...) 

МОС 

 

 

МРЗСБП 

 

ПКС 

 

Национално тело за развој 

волонтирања  

 

ОЦД 

IV квартал 

2023. године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета - 

трошкови су 

приказани у 

оквиру 

активности 3.4.2 

31-1302-810-

0005 

 

 

  

3.4.6. Унапредити 

доступност информација о 

резултатима волонтерских 

активности путем 

друштвених мрежа 

 

МОС МРЗСБП 

 

ОЦД 

IV квартал 

2023. године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета - 

трошкови су 

приказани у 

оквиру 

активности 3.4.2 

31-1302-810-

0005 

 

 

  

3.4.7. Спровести кампању 

о значају и ефектима 

волонтирања усмерену ка 

младима 

МОС 

 

МПНТР 

 

МРЗСБП 

 

ОЦД 

 

IV квартал 

2022. године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета - 

трошкови су 

приказани у 

оквиру 

активности 3.4.2 

31-1302-810-

0005 
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3.4.8. Одржати друштвени 

дијалог о улози ОЦД у 

друштвено-економском 

развоју 

МЉМПДД МРЗБСП 

 

МОС 

 

ОЦД 

 

IV квартал 

2023. године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

 

Мера 3.6.  Унапређење улоге ОЦД у неформалном образовању у складу са стратешким документима и уз обухват образовања о људским правима 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Период спровођења: 2022. – 2023. година Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Унапређени услови за 

неформално образовање у складу 

са стратешким оквиром у области 

образовања.  

 

 

 

ДА/НЕ 

 

 

 

 

 

Извештаји 

Министарства 

просвете; 

 

Извештаји о 

спровођењу 

Стратегије развоја 

образовања и 

васпитања; 

  

Извештаји ОЦД. 

НЕ 2021 НЕ 

 

 

 

 

 

ДА 

 

 

 

 

 

Повећан број акредитованих 

програма неформалног 

образовања које спроводи ОЦД 

унетих у Регистар НОКС – 

Подрегистар ЈПОА 

 

Број Регистар НОКС – 

Подрегистар ЈПОА  

Извештаји ОЦД;  

0 2021 3  5 

Повећан број ОЦД са 

акредитованим програмима који 

обуку спроводе код послодаваца 

укључених у дуално образовање 

Број Извештаји о 

спровођењу 

Стратегије развоја 

образовања и 

васпитања;  

Извештаји ОЦД. 

0 2021 3  5 
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Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 

дин. 

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 26-2001-980-

0001 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 26-2001-980-

0016 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 26-2001-980-

0012 

 

 

 

 

950 

 

 

 

 

1.000 

Донаторска средства    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин. 

2022 2023 

3.6.1. Повећање броја ОЦД 

које кроз учешће у јавним 

конкурсима МПНТР 

доприносе  развоју и 

унапређењу образовања 

МПНТР 

 

ОЦД IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета  - текући 

трошкови 

запослених 

26-2001-980-

0001 

  

3.6.2. Пoвeћaњe брoja OЦД 

које учествују на 

конкурсима за 

акредитацију  прoгрaмa 

стaлнoг стручнoг 

усaвршaвaњa нaстaвникa, 

вaспитaчa и стручних 

сaрaдникa у циљу 

пoвeћaњa кoмпeтeнциja 

зaпoслeних у oбрaзoвaњу 

зa прoмoвисaњe 

дeмoкрaтских врeднoсти 

кoд дeцe, учeникa и 

пoлaзникa 

МПНТР 

 

 IV квартал 

2022. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета  - текући 

трошкови 

запослених 

26-2001-980-

0001 
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3.6.3. Унaпрeђивaњe 

рaзнoврснoсти 

акредитованих прoгрaмa и 

услугa КВиС и њихoвo 

прилaгoђaвaњe пoтрeбaмa 

пojeдиних циљних групa oд 

стрaнe OЦД 

МПНТР 

 

ОЦД IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета  - текући 

трошкови 

запослених 

26-2001-980-

0001 

  

3.6.4. Унапређивае   

доступности образовања о 

људским правима кроз 

активније учешће ОЦД у 

јавним конкурсима за 

реализацију програма који 

су од значаја за образовање 

МПНТР 

 

ОЦД IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета   

26-2001-980-

0012 

950 1.000 

3.6.5 Повећање броја 

акредитованих програма 

неформалног образовања 

које спроводи ОЦД унетих 

у Регистар НОКС – 

Подрегистар ЈПОА 

МПНТР 

 

Агенција за 

квалификаци

је 

 

Регистар 

НОКС –  

Подрегистар  

ЈПОА 

 IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета   

26-2001-980-

0016 

  

3.6.6. Наставак и јачање 

активне сарадње органа 

јавне власти и ОЦД у 

области неформалног 

образовања 

МПНТР 

 

МЉМПДД 

 

ОЦД 

 

МОС 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета  - текући 

трошкови 

запослених 

26-2001-980-

0001 

  

3.6.7. Спровођење кампање 

у циљу  подизања свести о 

важности  целоживотног 

неформалног образовања  и 

могућностима ове врсте 

образовања кроз програме 

ОЦД 

МПНТР 

 

 

МОС IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета  - текући 

трошкови 

26-2001-980-

0001 

  

 

 



38 
 

 
 

Посебни циљ 4:  Обезбеђено веће учешће ОЦД у процесу европских интеграција 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за европске интеграције  

Показатељ(и) на нивоу посебног 

циља (показатељ исхода) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

 

Број ОЦД укључених у праћење 

преговарачких поглавља 

 

 

 

Број  Извештаји о 

спровођењу 

акционих 

планова за 

одговарајућа 

преговарачка 

поглавља;  

 

Извештаји са 

одржаних 

састанака 

надлежних 

институција за 

праћење 

преговарачких 

поглавља. 

Извештај 

НКЕУ. 

 

 

0 2021 10  15 

Бој консултација са  ОЦД у циљу 

програмирања и праћења  

спровођења средстава ЕУ  

Број Извештај МЕИ 

и надлежних 

органа - 

овлашћених 

предлагача 

пројеката за 

финансирање 

из ИПА 

 

 0 2021  5 10  
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Мера 4.2: Унапређење сарадње ОЦД са органима јавне власти у областима од значаја за европске интеграције, кроз редовно разматрање предлога 

ОЦД у циљу коришћења експертизе ОЦД и остваривања сталног дијалога са ОЦД 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 

Период спровођења: Тип мере: 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Број организованих јавних 

расправа/консултација о законима 

у областима од значаја за европске 

интеграције, у којима су 

учествовале ОЦД  

 

 

Број  

 

Извештаји 

органа јавне 

власти  о 

спроведеним 

консултација

ма 

 

 

Независни 

извештаји 

домаћих и 

међународни

х ОЦД. 

3 2021 5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Број одржаних дијалога са ОЦД у 

областима од значаја за европске 

интеграције а нарочито владавине 

права,  заштите основних права, 

борбе против корупције и 

организованог криминала 

 

 

Број  Извештаји 

органа јавне 

власти  о 

спроведеним 

консултација

ма 

 

 

Независни 

извештаји 

домаћих и 

међународни

х ОЦД 

10  2021 10  10  
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Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 33-1002-110-0001 

  

Донаторска средства    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршет

ак 

активнос

ти 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

4.2.1. Организовати 

консултације и разматрати 

предлоге ОЦД о законима 

у областима од значаја за 

европске интеграције 

МЉМПДД 

 

МЕИ 

 

Преговарачке 

групе у сваком 

преговарачком 

кластеру 

 

ОЦД 

 

НКЕУ 

 

IV 

квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 

  

4.2.2. Организовање 

посебних састанака са 

ОЦД у вези са 

евентуалним спорним 

питањима о законима у 

областима од значаја за 

европске интеграције 

МЉМПДД 

 

МЕИ 

Преговарачке 

групе у сваком 

преговарачком 

кластеру 

ОЦД 

 

IV 

квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-110-

0001 
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 Мера 4.3. Унапређење јавног дискурса о улози ОЦД у европским интеграцијама 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за европске интеграције 

Период спровођења: 2022. – 2023. година Тип мере: Регулаторна и едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

 

Број објављених информација на 

интернет страницама органа јавне 

власти улози ОЦД у ЕУ 

интеграцијама у одговарајућим 

областима у складу са 

надлежностима 

Број  

 

 

 

 

 

Независни 

извештаји 

домаћих и 

међународних 

ОЦД 

0 2021 5 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Проценат грађана који је 

обавештен о улози ОЦД  у области 

ЕУ интеграција 

Проценат  Анализа јавног 

мњења 

Министарства 

за европске 

интеграције 

0 2021 25   30  

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА БУЏЕТА - 18-0601-110-0007 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА БУЏЕТА - 18-0601-110-0007 

1.700 

 

 

1.700 

 

 

Донаторска средства    
 

Назив активности: 

 

Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмски

м буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

4.3.1. Спровести анализу 

јавног мњења о улози ОЦД 

у области ЕУ интеграција, 

укључујући препоруке за 

унапређење стања 

МЕИ 

 

ОЦД  III квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи и 

примања буџета 

18-0601-

110-0007 

1.700 1.700 
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4.3.2. Сачинити обједињену 

евиденцију контакт тачака  

за сарадњу са ОЦД у 

органима који учествују у 

Преговарачким групама у 

циљу прикупљања 

података о заједничким 

активностима са ОЦД  у 

области ЕУ интеграција 

 

МЕИ ОЦД II квартал 

2022. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи и 

примања буџета 

– текући 

трошкови 

запослених 

18-0601-

110-0007 

  

 

Мера 4.4. Унапређење положаја ОЦД  кроз обезбеђење ефикасне правне заштите за припаднике ОЦД и бранитеље људских права 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарсво правде 

Период спровођења: Тип мере: 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор провере Почетна 

вредност  

Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Број претњи/напада на припаднике 

ОЦД и бранитеље људских права  

 

 

 

Број Независни 

извештаји 

домаћих и 

међународних 

ОЦД 

 

Годишњи 

извештај 

Заштитника 

грађана 

73  2021 60 50 

Број консултативних састанака у 

вези унапређења ефикасности 

правне заштите за припаднике 

ОЦД и бранитеље људских права 

 

Број Извештаји ОЦД 

 

Извештаји 

надлежних 

министарстава 

 

 0 2021 2 4 
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Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС  БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА -  12-1001-160-0012 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА -  33-1002-110-0001 

БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА -  23-1602-360-0010 

  

Донаторска средства    
 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмски

м буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

4.4.1. Одржавати 

консултативне састанке са 

представницима ОЦД у 

циљу сагледавања стања у 

вези са 

претњама/нападима на 

припаднике ОЦД које се 

баве људским правима и 

примене превентивних 

мера 

МЉМПДД 

 

МП 

 

МУП 

 

Повереник 

за заштиту 

равноправно

сти  

 

ОЦД 

IV квартал 

2023. 

године  

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

33-1002-

110-0001 

  

4.4.2. Спроводити 

активности са циљем 

подизања капацитета ОЦД 

за покретање поступака за 

заштиту од 

дискриминације 

ПЗР  

 

МЉМПДД 

 

ОЦД 

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

12-1001-

160-0012 

  

4.4.3 Организовати 

округле столове са ОЦД, 

два пута годишње, о 

имплементцији активности 

из потпоглавља Основна 

права из rевидираног 

Акционог плана за 

Поглавље 23 

МП 

 

 

МЉМПДД 

 

ОЦД  

IV квартал 

2023. 

године 

Буџет РС – 

општи приходи 

и примања 

буџета – текући 

трошкови 

запослених 

23-1602-

360-0010 
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Мера 4.5. Интензивније укључивање ОЦД у процес програмирања и припреме за коришћење структурних фондова и других средстава ЕУ 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за европске интеграције 

Период спровођења: 2022. – 2023. године Тип мере: Институционално-управљачко-организациона 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица 

мере 

 

Извор провере Почетна вредност  Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Број ОЦД укључене у процес 

програмирања и припреме за 

коришћење структурних фондова 

и других средстава ЕУ 

 

 

 

 

Број  

 

 

 

 

 

Извештаји 

надлежних 

министарстава 

 

Извештај МЕИ 

 

Независни 

извештаји 

домаћих и 

међународних 

ОЦД 

0  2021 10 

 

 

 

 

 

15  

 

 

 

Број обука намењених ОЦД о 

програмирању и припреми за 

коришћење структурних фондова 

и других средстава ЕУ, који 

укључују и сарадњу са органима 

јавне власти 

Број Извештај МЕИ 

 

0  2021 2 3  

 

 

 

Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС     

Донаторска средства    

 

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирања 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 
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4.5.1. Организовати 

састанке представника 

МЕИ са представницима 

ОЦД које се баве датом 

темом посвећене 

програмирању и припреми 

за коришћење структурних 

фондова и других 

средстава ЕУ 

МЕИ ОЦД IV квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 

   

4.5.2. Израда програма 

обуке ОЦД о 

програмирању и припреми 

за коришћење структурних 

фондова и других 

средстава ЕУ 

МЕИ ОЦД 

 

МЉМПДД 

 

IV квартал 

2023. 

године 

Донаторска 

средства 

   

 

Мера 4.6. Јачање свести грађана о процесу ЕУ интеграција кроз сарадњу са ОЦД 

Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за европске интеграције  

Период спровођења: 2022. – 2023. година Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 

Jединица мере 

 

Извор 

провере 

Почетна вредност  Базна година Циљана вредност у 

2022. години  

Циљана вредност у 

последњој години АП 

(2023.) 

Број заједничких активности 

органа јавне власти и ОЦД 

усмерених на  унапређење свести 

грађана о процесу ЕУ интеграција 

Број  Извештај 

МЕИ и 

других 

надлежних 

органа 

 

Анкете 

јавног 

мњења МЕИ 

0 2021. 5 10 

Проценат разумевања јавног 

мњења о користи приступања ЕУ 

у свакодневном животу 

Проценат  Анкете 

јавног 

мњења МЕИ   

0  2021. 25   30  
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Извор финансирања мере 

 

Веза са програмским буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022 У години 2023 

Буџет РС  БУЏЕТ РС - ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

БУЏЕТА - 18-0601-110-0007-42 

1.100 1.100 

Донаторска средства    

Назив активности: Орган који 

спроводи 

активност 

Oргани 

партнери у 

спровођењу 

активности 

Рок за 

завршетак 

активности 

Извор 

финансирањ

а 

Веза са 

програмским 

буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима у 000 дин.  

2022 2023 

4.6.1. Спровести анкету 

јавног мњења о 

разумевању користи 

приступања ЕУ у 

свакодневном животу 

грађана 

МЕИ ОЦД III квартал 

2023. године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета - 

трошкови су 

приказани у 

оквиру 

активности 

4.3.1 

18-0601-110-

0007 

  

4.6.2. Организовати 

промотивне активности у 

вези са тренутним стањем 

у процесу приступања 

Србије ЕУ 

МЕИ ОЦД 

 

НКЕУ 

IV квартал 

2023. године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета 

18-0601-110-

0007 

800 800 

4.6.3. Организовати инфо 

дане о ИПА 3 и Програма 

прекограничне сарадње за 

представнике ОЦД 

МЕИ 

 

 

МФИН IV. квартал 

2023. године 

Буџет РС – 

општи 

приходи и 

примања 

буџета 

18-0601-110-

0007 

300 300 
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5. ЗАВРШНИ ДЕО 

Овај акциони план објавити на Интернет страници Владе, на Порталу „е-Управа” и на Интернет страници Министарства за људска 

и мањинска права и друштвени дијалог, у року од седам радних дана од дана усвајања.  

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

05 Број: 90-7170/2022-1 

У Београду, 16. септембра 2022. године 

 

В Л А Д А 

 ПРЕДСЕДНИК 

 

Ана Брнабић 

 

 

 

 

 


