РАДНА ВЕРЗИЈА
Акциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији
за период 2022-2023. године

Документ ЈП:
Акциони план:
Предлагач:
Координација и извештавање

Стратегија за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022 2030. године
Акциони план за спровођење Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва
у Републици Србији за период 2022-2023. године
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Општи циљ: Оснаживање постојећих и увођење нових механизама 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

Последња
година важења
АП

-Усклађеност релевантног нормативног оквира са
међународним стандардима

ДА/НЕ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од 20222023. године;
Извештаји о
спровођењу
Ревидираног
Акционог плана

НЕ

2021

ДА

2023

-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.

Механизми за
стварање
подстицајног
окружења за
деловање
организација
цивилног
друштва нису
развијени у
довољној мери.
Праксе сарадње
између органа
јавне власти и
ОЦД нису на

Механизми за
стварање
подстицајног
окружења за
деловање
организација
цивилног друштва
оснажени су кроз
унапређење
нормативног,
институционалног
и
административног
оквира, као и

РАДНА ВЕРЗИЈА
за Поглавље 23;
Извештаји о
спровођењу
Ревидираног
Акционог плана
за Поглавље 24;
Извештај
Европске
комисије о
напретку Србије
у процесу ЕУ
интеграција
(Progress
Report);
Извештај о
стању ОЦД у
РС.

задовољавајућем
нивоу.)

добрих пракси
сарадње органа
јавне власти и
организација
цивилног друштва
у складу са
међународним
стандардима у
овој области.

Посебни циљ 1: Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Савет за сарадњу и развој
цивилног друштва
Показатељ(и) на нивоу посебног
Jединица
Извор
Почетна
Базна година
Циљaна
Циљaна
Циљaна
циља (показатељ исхода):
мере
провере
вредност
вредност у
вредност у
вредност у
години т+1
години т+2
последњој
години АП
-Обезбеђено веће учешће
ДА/НЕ
Извештаји о
НЕ
2021
НЕ
ДА
ДА
цивилног сектора у процесу
спровођењу
доношења одлука.
Стратегије за Непотпун
стварање
стратешки и
подстицајног нормативни
окружења за оквир у
развој
областима од
цивилног
значаја
друштва у
укључивање
Републици
ОЦД у процес
Србији за
доношења
период од
одлука;

РАДНА ВЕРЗИЈА
2022-2023.
године;
Извештај
Европске
комисије о
напретку
Србије у
процесу ЕУ
интеграција
(Progress
Report);
Извештаји о
спровођењу
Ревидираног
Акционог
плана за
Поглавље 23;
Истраживањ
е о стању
ОЦД у РС;

Неадекватне
праксе
укључивања
ОЦД у процес
доношења
одлука; Свест
грађана о
друштвеном
значају и
ефектима учешћа
у процесима
доношења одлука
на ниском нивоу.
Слика ОЦД у
јавности је
незадовољавајућа
.

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
(т+1)

Циљана
вредност у
2023. години
(т+2)

-Ојачан и унапређен
институционални оквир за
сарадњу са ОЦД у РС на свим
нивоима

Задовољавају
ћа/унапређена
/
на високом
нивоу

Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења

НЕ

2021

Унапређена

Унапређена

Циљана
вредност у
последњој
години АП
(2023.)
Унапређена

РАДНА ВЕРЗИЈА
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештај
Европске
комисије о
напретку
Србије у
процесу ЕУ
интеграција
(Progress
Report);

- Унапређен правни оквир за
сарадњу са ОЦД у РС на свим
нивоима

-Унапређена примена правног
оквира

Задовољавају
ћа/унапређена
/
на високом
нивоу

Задовољавају
ћа/унапређена
/
на високом
нивоу

Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења

НЕ

2021

Унапређена

Унапређена

Унапређена

НЕ

2021

Унапређена

Унапређена

Унапређена

РАДНА ВЕРЗИЈА

- Уведени нови институционални
модели сарадње и ојачани
постојећи модели

Број/проценат

-Број институционалних
механизама на националном
нивоу за сарадњу са ОЦД

Број/проценат

за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештај
Европске
комисије о
напретку
Србије у
процесу ЕУ
интеграција
(Progress
Report);
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

РАДНА ВЕРЗИЈА

-Проценат спроведених јавних
расправа у односу на број закона
које је предложила Влада РС

Број/проценат

-Проценат спроведених
консултација у односу на укупан
број ДЈП и прописа за потребно
спровести консултације, на
годишњем нивоу

Број/проценат

за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Истраживањ
е о стању
ОЦД у РС;
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји
Генералног
секретаријат
а Владе РС,
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

РАДНА ВЕРЗИЈА
Републици
Србији за
период од
2022-2030.
године;
Извештаји
Генералног
секретаријат
а Владе РС,
Извештаји
РСЈП;
Извор финансирања мере1

Приходи из буџета

Назив активности:

1

Веза са програмским
буџетом2

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 34
У години т+1

У години т+2

У години т+3

4004-3212

Oргани
партнери у

Извор
финансирања5

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин. 7

Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкретног донатора.
2
Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства
3
Финансијска средства су процењује на нивоу мере, није потребно процењивати их на нивоу активности.
4
Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена
5
Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење
конкретног донатора.

РАДНА ВЕРЗИЈА
Орган који
спроводи
активност

6

спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

1.1.1.Образовање Савета за
сарадњу и развој цивилног
друштва и одржавање
редовних састанака
1.1.2. Годишње ажурирати
и објавити базу контакт
тачки за сарадњу са ОЦД у
свим органима јавне управе
1.1.3. Спровести анализу
најбољих пракси у погледу
функционисања јавне
фондације/фонда и
размотрити могућност
њеног увођења у РС.
1.1.4. Развити методологију
и спровести свеобухватно
истраживање о стању ОЦД
у РС и израдити извештај.

МЉМПДД

IV квартал
2022.
године

МЉМПДД

IV квартал
2023.
године

МЉМПДД

IV квартал
2023.
године

1.1.5. Израдити анализу
примене процеса
консултација и института
јавне расправе ради
њиховог евентуалног
повезивања и унапређења
ових процеса;
1.1.6. Израдити
методологију и спровести
истраживање праћења
квалитета учешћа ОЦД у
поступцима израде и
доношења прописа и

МЉМПДД

МЉМПДД

МЉМПДД

Савет за
сарадњу и
развој
цивилног
друштва
МДУЛС
ГС
РСЈП
РСЗ

IV квартал
2023.
године

РСЈП
ИТЕ

II квартал
2023.
године

Веза са
програмски
м буџетом6

Донаторска
подршка

IV квартал
2023.
године

Донаторска
подршка

Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

2022

2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
докумената јавних
политика.
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
(т+1)

Циљана
вредност у
2023. години
(т+2)

-Број спроведених обука за
укључивање ОЦД у процес израде,
примене, праћења примене и
вредновања ефеката јавних
политика и прописа за запослене у
органима јавне управе.

Број

НЕ

2021

НЕ

ДА

-Број запослених у органима јавне
управе који су обучени за
укључивање ОЦД у процес израде,
примене, праћења примене и
вредновања ефеката јавних
политика и прописа

Број

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји
НАЈУ,
Извештаји
ЈЛС.
Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за

Циљана
вредност у
последњој
години АП
(2023.)
ДА

НЕ

2021

НЕ

ДА

ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји
НАЈУ,
Извештаји
ЈЛС.
Веза са програмским буџетом

Извор финансирања мере
Приходи из буџета;

4004-3212; 4003-1222
4003-1223

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

1.2.1. Спроводити обуке за
укључивање ОЦД у процес
израде, примене, праћења
примене и вредновања
ефеката јавних политика и
прописа за контакт тачке за
сарадњу са ОЦД на
републичком и локалном
нивоу
1.2.2. Спроводити обуке за
запослене у органима ЈЛС
за укључивање ОЦД у
процес израде, примене,
праћења примене и
вредновања ефеката јавних
политика и прописа

МЉМПДД

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ОЦД

Рок за
завршетак
активности
IV квартал
2023

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1
У години т+2
У години т+3
Укупно из свих извора и
програмских активности или
пројеката
Извор
Веза са
Укупна процењена финансијска средства по
финансирања
програмски
изворима у 000 дин.
м буџетом
2022
2023
Извор 1
Донаорска
средства

*

*

МЉМПДД

СКГО, ЈЛС

IV квартал
2023.
године

РАДНА ВЕРЗИЈА
1.2.3. Спровести обуке за
службенике државне
управе на тему
укључивања ОЦД у процес
израде, примене и праћење
примена јавне политике и
вредновање ефеката
прописа

НАЈУ

МЉМПДД

IV квартал
2023.
године

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
(т+1)

Циљана
вредност у
2023.години
(т+2)

-Број обучених представника ОЦД
на годишњем нивоу

Број

НЕ

2021

НЕ

ДА

Број спроведених обука за
ОЦД за разумевање улоге,

Број

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји о
спровођењу

-

Циљана
вредност у
последњој
години АП
(2023.)
ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
надлежности и функција
јавне управе и учешћа у
поступку израде, примене,
праћења примена и
вредновања докумената
јавних политика и
прописа.

Извор финансирања мере
Приходи из буџета;

Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Веза са програмским буџетом
4004-3212; 4003-1222
4003-1223

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

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.
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

МЉМПДД

ОЦД

МЉМПДД

ОЦД

Рок за
завршета
к
активност
и
III
квартал
2023

IV
квартал
2023.
године

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1
У години т+2
У години т+3
Укупно из свих извора и
програмских активности или
пројеката
Извор
Веза са
Укупна процењена финансијска средства по
финансирања
програмски
изворима у 000 дин.
м буџетом
2022
2023
Извор 1
.......

*
*

РАДНА ВЕРЗИЈА
вредновања докумената
јавних политика и прописа.
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
(т+1)

Циљана
вредност у
2023. години
(т+2)

Циљана
вредност у
последњој
години АП
(2023.)

- Број подржаних пројеката
производње медијских садржаја на
конкурсима у области јавног
информисања

Број пројеката

НЕ

2021

НЕ

ДА

ДА

- Број произведених медијских
садржаја о активностима ОЦД у
медијима

Број
медијских
садржаја

Решења
Министарств
а културе и
информисањ
а о додели
средсстава
на
конкурсима
у области
јавног
информисањ
а
Извештај
Министарств
а културе и
информисањ
ао
реализовано
м конкурсу у
области
јавног
информисањ
а

НЕ

2021

НЕ

ДА

ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
- Број подржаних пројеката на
конкурсу Министарства културе и
информисања за унапређивање
професионалних и етичких
стандарда медија и медијских
радника за извештавање о
активностима ОЦД

Број

-

Број реализованих
радионица за новинаре

Број

-

Број новинара који је
присуствовао
радионицама

Број

Решења
Министарств
а културе и
информисањ
а о додели
средсстава
на
конкурсима
у области
јавног
информисањ
а
Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од

НЕ

2021

0

2021

0

2021

НЕ

ДА

ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
2022-2023.
године;
Веза са програмским буџетом

Извор финансирања мере
Приходи из буџета;

Назив активности:

4004-3212; 4003-1222
4003-1223
Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

МКИ

ОЦД

Извор 1

МЉМПДД

Буџет РС

1.4.1. Дефинисати, на
конкурсима МКИ, као
приоритетну тему
активности ОЦД
унапређење слике
цивилног сектора у
медијима и јавности
1.4.2. Организовати
радионице за новинаре на
тему извештавања о
активностима ОЦД и слике
ОЦД у јавности

Рок за
завршета
к
активност
и

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1
У години т+2
У години т+3
Укупно из свих извора и
програмских активности или
пројеката
Извор
Веза са
Укупна процењена финансијска средства по
финансирања
програмски
изворима у 000 дин.
м буџетом
2022
2023

МЉМПДД

Посебни циљ 2: Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора
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
(т+1)

Циљaна
вредност у
2023. години
(т+2)

Циљaна
вредност у
последњој
години АП
(2023.)

РАДНА ВЕРЗИЈА
-Одрживост цивилног сектора је
унапређена кроз подстицајни
нормативни оквир и добре
административне праксе.

Број

-Повећана транспарентност у
финансирања програма и
пројеката ОЦД из буџетских
средстава буџетског

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји о
спровођењу
Ревидираног
Акционог
плана за
Поглавље 23;
Извештај о
стању ОЦД у
РС; Подаци
из збирних
извештаја о
утрошку
средстава.

НЕ

2021

НЕ

ДА

ДА

(Релевантни
нормативни
оквир је
недовршен и
неусаглашен.
Постојећи
прописи се не
спроводе увек и
доследно.
Транспарентност
процеса
финансирања
ОЦД из јавних
средстава није на
задовољавајућем
нивоу.
Неадекватне
праксе јавног
финансирања
ОЦД су
присутне.
Одрживост је
изазов за велики
број ОЦД.)

Мера 2.1. Унапређење подстицајног нормативног оквира и административних пракси за транспарентност финансирања и финансијску одрживост
цивилног сектора.
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
(т+1)

Циљана
вредност у
2023. години
(т+2)

Циљана
вредност у
последњој
години АП
(2023.)

РАДНА ВЕРЗИЈА
-Усвојене измене прописа
релевантних за финансијску
одрживост ОЦД на начин који
додатно афирмише одрживост
ОЦД

ДА/НЕ

Број/проценат
-Број измењених прописа
релевантних за финансијску
одрживост ОЦД на начин који
додатно афирмише одрживост
ОЦД

-Повећана издвајања за
одрживост ОЦД из буџета РС

Број/проценат

Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Збирни
извештај о
утрошку
средстава,
Извештаји
ОЦД,
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

РАДНА ВЕРЗИЈА

-Повећана издвајања за програме
и пројекте ОЦД из буџета РС

Број

-Повећање броја суфинансираних
програма и пројеката у односу на
укупан број дотираних програма
и пројеката

Број/проценат

подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Збирни
извештај о
утрошку
средстава,
Извештаји
ОЦД,
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Збирни
извештај о
утрошку
средстава,
Извештаји
ОЦД,
Извештаји о
спровођењу

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

РАДНА ВЕРЗИЈА

- Проценат доделе средстава на
основу пондерисаних
критеријума за процену
пристиглих пријава и конкурсне
документације у односу на
укупан број спроведених јавних
конкурса

Број/проценат

Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Збирни
извештај о
утрошку
средстава,
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји о
спровођењу
Ревидираног
Акционог
плана за
Поглавље
23;

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

РАДНА ВЕРЗИЈА
- Смањен број жалби ОЦД на
резултате јавних конкурса

Број/проценат

-Повећан број независних
стручњака у конкурсним
комисијама

Број/проценат

Збирни
извештај о
утрошку
средстава,
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји о
спровођењу
Ревидираног
Акционог
плана за
Поглавље
23;
Збирни
извештај о
утрошку
средстава,
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

Повећан
број/проценат
у односу на
2022. годину

РАДНА ВЕРЗИЈА
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји о
спровођењу
Ревидираног
Акционог
плана за
Поглавље
23;
Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

У години т+2

У години т+3

4004-3212

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.1.1. Рекласификовати
буџетску линију 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.

МФИН

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МЉМПДД

Рок за
завршетак
активности
IV квартал
2022.
године

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
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.
2.1.3. Поступити у складу
са налазима анализе из
активности 2.1.2.
2.1.4. Прикупљати податке
о јавном финансирању
ОЦД и обезбедити
квалитетну израду и
редовно објављивање
Годишњих збирних
извештаја о утрошку
средстава, са препорукама.
2.1.5.
Ивршити анализу
усклађености аката
републичких органа о
финансирању удружења и
других ОЦД на основу
секторских прописа
односно закона, узимајући
као пример добре праксе и

МФИН

МЉМПДД

МФИН
МЉМПДД

Сви органи
јавне управе
који врше
финансирањ
е ОЦД из
буџетских
средстава

МЉМПДД

Органи који
на основу
секторских
прописа
финансирају
ОЦД

III квартал
2023.
године

IV квартал
2023.
године
IV квартал
2023.
године

IV квартал
2023.
године

РАДНА ВЕРЗИЈА
решења из Уредбе у
сакладу 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).
2.1.6. Развити критеријуме
и смернице за пружање
нефинансијске подршке
организацијама цивилног
друштва.
2.1.7. Промовисати
смерница за пружање
нефинансијске подршке
организацијама цивилног
друштва и пружати
подршку органима за
њихову примену.
2.1.8. Организовати
друштвени дијалог на тему
транспаретног
финансирања организација
цивилног друштва из
средстава буџета
Републике Србије

МЉМПДД

МФИН

IV квартал
2023.
године

МЉМПДД

IV квартал
2023.
године

МЉМПДД

IV квартал
2023.
године

РАДНА ВЕРЗИЈА
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 Информативноедукативна
Показатељ(и) на нивоу мере
Jединица
Извор
Почетна
Базна година
Циљана
Циљана
Циљана
(показатељ резултата)
мере
провере
вредност
вредност у
вредност у
вредност у
2022. години
2023. години
последњој
(т+1)
(т+2)
години АП
(2023.)
-Број спроведених обука за
Број/проценат Извештаји
2021
Повећан број
Повећан број у Повећан број
запослене у органима јавне
НАЈУ,
односу на
у односу на
управе за планску и
Извештаји
2022. годину
2022. годину
транспарентну доделу, праћење и
ЈЛС.
евалуацију доделе буџетских
средстава намењених за програме
и пројекте ОЦД

-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

Извор финансирања мере

Број

Извештаји
НАЈУ,
Извештаји
ЈЛС.

НЕ

Веза са програмским буџетом

2021

4004-3212

Повећан број у
односу на
2022. годину

Повећан број
у односу на
2022. годину

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Повећан број

У години т+2

У години т+3

РАДНА ВЕРЗИЈА
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

2.2.1 Ојачати кадровске
капацитете Министарства
за људска и мањинска
права и друштвени дијалог
за израду годишњих
Збирних извештаја
2.2.2. Спроводити обуке за
планску и транспарентну
доделу, праћење и
евалуацију доделе
буџетских средстава и
остварености постављених
циљева за запослене у
државној управи.
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

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

IV квартал
2022.
године

НАЈУ

МЉМПДД

IV квартала
2023.
године

МЉМПДД

СКГО,
НАЈУ
ЈЛС

IV квартала
2023.
године

Донаторска
подршка

Мера 2.3: Унапређење 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:
Тип мере: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
2023. години
(т+2)

Циљана
вредност у
последњој
години АП
(2023.)

РАДНА ВЕРЗИЈА
-Број обучених ОЦД у области
транспарентно управљање
додељеним буџетским
средствима на годишњем нивоу

Број

-Број обучених представника
ОЦД у области транспарентно
управљање додељеним буџетским
средствима на годишњем нивоу

Број

Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

НЕ

2021

Повећан број

Повећан број у
односу на
2022. годину

Повећан број
у односу на
2022. годину

НЕ

2021

Повећан број

Повећан број у
односу на
2022. годину

Повећан број
у односу на
2022. годину

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Приходи из буџета

4004-3212

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин
У години т+1

Назив активности:

Oргани
партнери у

Извор
финансирања

У години т+2

У години т+3

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.

РАДНА ВЕРЗИЈА
Орган који
спроводи
активност
2.3.1. Израдити програм
обуке за ОЦД за
транспарентно управљање
додељеним буџетским
средствима
2.3.2. Спроводити обуке за
ОЦД за транспарентно
управљање додељеним
буџетским средствима

спровођењу
активности

МЉМПДД
ОЦД

МЉМПДД

ОЦД

Рок за
завршетак
активности
IV квартал
2022.
године
IV квартал
2023.
године

Веза са
програмски
м буџетом

2022

2023

Донаторска
подршка
Донаторска
подршка

Посебни циљ 3: Обезбеђено веће учешће ОЦД у друштвено – 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

-Унапређен стратешки и
нормативни оквир који јача улогу
ОЦД у областима од значаја за
социо-економски развој.

ДА/НЕ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

НЕ

2021

Непотпун
стратешки и
нормативни
оквир у
областима од
значаја за
друштвеноекономски
развој;

Циљaна
вредност у
2022. години
т+1
ДА

Циљaна
вредност у
2023. години
т+2
ДА

Циљaна
вредност у
2023. години
АП
ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
Истраживањ
е о стању
ОЦД у
Републици
Србији;
Извештаји о
спровођењу
стратешког
оквира у
области
социјалне
заштите;

-Дефинисане јавне политике које
се ослањају на сарадњу са ОЦД у
складу са начелима одрживог
развоја.

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Истраживањ
е о стању
ОЦД у
Републици
Србији;

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА

-Појединци и предузећа уживају
пореске олакшице при донирању
организацијама цивилног
друштва.

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

Национално
истраживање
о стању ОЦД
у Републици
Србији;

-Свест грађана о улози ОЦД у
социо-економском развоју
унапређена.

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

РАДНА ВЕРЗИЈА
Национално
истраживање
о стању ОЦД
у Републици
Србији;

Унапређена свест грађана,
нарочито младих, о друштвеном
значају и ефектима волонтирања
и филантропских активности.
Нормативни оквир стимулише и
олакшава волонтирање и
запошљавање у ОЦД.

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

Истраживањ
е о стању
ОЦД у
Републици
Србији;

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

РАДНА ВЕРЗИЈА
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

-Усвојен стратешки оквир у
области социјалне заштите, који
је усклађен са међународним
стандардима и узима у обзир
досадашња искуства ОЦД као
пружалаца услуга.

ДА/НЕ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

НЕ

2021

ДА

ДА

Циљана
вредност у
последњој
години АП
ДА

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

Извештаји о
спровођењу
стратешког
оквира у
области
социјалне
заштите;

-Усвојен нормативни оквир у
области социјалне заштите у
складу са новим стратешким
документом, укључујући пратеће
подзаконске акте.

ДА/НЕ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног

РАДНА ВЕРЗИЈА
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

-ОЦД учествују у праћењу
имплементације стратешког
оквира у области социјалне
заштите.

ДА/НЕ

-Одрживост услуга социјалне
заштите обезбеђена кроз
адекватно планирање буџета и
једнаку територијалну
заступљеност, укључујући .
одрживост услуга/програма након
истека пројеката које
финансирају међународни
донатори.

ДА/НЕ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештај о
раду
МРЗБСП;
Извештаји о
спровођењу
стратешког
оквира у
области
социјалне
заштите;
Независни
извештаји

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА

-Повећан број акредитованих
ОЦД као пружалаца услуга
социјалне заштите.

-Повећан број услуга у заједници
које омогућавају да корисници
система социјалне заштите
којима је потребна интензивнија
подршка већину својих потреба
задовољавају у природном
окружењу.

БРОЈ

БРОЈ

домаћих и
међународних
ОЦД;;
Извештаји о
спровођењу
стратешког
оквира у
области
социјалне
заштите;
Извештаји
надлежног
министарства
Извештаји о
спровођењу
стратешког
оквира у
области
социјалне
заштите;
Извештаји о
спровођењу
стратешког
оквира у
области
деинситуцион
ализације;
Извештаји
надлежног
министарства
Независни
извештаји
домаћих и

/

2021

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+2

Повећан
број/проценат
у односу на
т+2

/

2021

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+2

Повећан
број/проценат
у односу на
т+2

РАДНА ВЕРЗИЈА
међународних
ОЦД;
Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Приходи из буџета

4004-3212

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.1.1. Усвојити нови
стратешки оквир у области
социјалне заштите којим се
обезбеђује плурализам
пружалаца услуга.
3.1.2. Усвојити закон о
изменама и допунама
Закона о 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
акредитацију програма
обука и лиценцирање
пружалаца услуга;
- дефинишу јасне
процедуре за контролу

МРЗБСП

МРЗБСП

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ОЦД

Рок за
завршетак
активности
IV квартал
2022.
године
IV квартал
2022.
године

Извор
финансирања

У години т+2

Веза са
програмски
м буџетом

У години т+3

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023
*

РАДНА ВЕРЗИЈА
квалитета услуга социјалне
заштите свих пружалаца.
3.1.3. Израдити и усвојити
подзаконске акте за
спровођење новог Закона о
социјалној заштити
3.1.4. Ускладити
релевантне законе са
новим стратешким
оквиром у области
деинституционализације,
укључујући подзаконске
акте којима се прецизира
примена
3.1.5. Имплементација
законске обавезе
планирања стручног
усавршавања и обезбеђење
средстава за реализацију
обука у годишњем плану
стручног усавршавања.
3.1.6. Обезбедити
одрживост различитих
услуга социјалне заштите,
укључујући услуге
социјалне заштите које се
финансирају кроз
међународне пројекте, кроз
адекватно планирање
буџета од стране
надлежних институција.
3.1.7. Обезбеђивати
средства за развој услуга
подршке, посебно услуга
персоналних асистената у
локалним заједницама, за
лица која напуштају
институције

МРЗБСП

II квартал
2023.
године
II квартал
2023.
године

МРЗБСП

МРЗБСП

IV квартал
2022.
године

МРЗБСП

Завод за
социјалну
заштиту,
Комора
социјалне
заштите
ЦРС
ЈЛС

МРЗБСП

ЈЛС

IV квартал
2022.
године

IV квартал
2023.
године

РАДНА ВЕРЗИЈА
3.1.8. Спроводити
систематичне и проактивне
процене потреба
становништва за услугама
социјалне заштите на
националном нивоу
односно нивоу јединица
локалне самоуправе.

МРЗБСП

3.1.9. Почетак израде
документа јавне политике
о одрживом развоју
Републике Србије за
период до 2030. године
3.1.10. Обезбедити активну
партиципацију ОЦД у
тематским Друштвеним
дијалозима о одрживом
развоју Р. Србије до 2030.
године
3.1.11. Подизање свести на
нивоу локалних
самоуправа и ОЦД о
циљевима одрживог равоја
(ЦОР) - Агенда 2030
3.11.12. Именовање
коодринатора/контакт
особа за спровођење
циљева одрживог развоја
(ЦОР) у свим ЈЛС и на
нивоу округа.
3.11.13 Јачање капацитета
именованих координатора
за спровођење ЦОР у
локалним самоуправама,

МЉМПДД

МЉМПДД

МЉМПДД

Центри за
социјални
рад
ОЦД
Републички
и
покрајински
завод
засоцијалну
заштит
ЈЛС
Радна група
Владе Р.
Србије,
ОЦД

IV квартал
2022.
године

ОЦД

IV квартал
2023.
године

IV квартал
2023.
године

IV. квартал
2023

МЉМПДД

IV. квартал
2022.
године

МЉМПДД

IV. квартал
2023.
године

РАДНА ВЕРЗИЈА
на семинарима и
радионицама
3.11.14. Израда и
постављање апликације на
сајту МИНЉМПДД за
учешће грађана и ОЦД у
дефинисању тема и
приоритета за израду
планова и стратегија
развоја локалних
самоуправа и Стратегије
одрживог развоја Р.Србије,
у складу са Законом о
планском систему.
3.1.15. Развити
институционални простор
и платформу за цивилно
друштво с циљем
заједничког доношења
одлука о отклањању
последица епидемије
COVID-19 по радна
људска права, живот и
здравље људи, ментално
стање становништва и
друге изазове који могу
бити проузроковати
неједанакости,
сиромашење и
незапосленост
3.1.16. Спроводити обуке
запослених у јавним
установама социјалне
заштите у циљу
коришћења експертизе
ОЦД које имају експертизу
рада са рањивим и
вишеструко
маргинализованим групама

IV. квартал
2022.
године

МЉМПДД

МЉМПДД

ОЦД

IV квартал
2023.
године

МРЗБСП
Завод за
социјалну
заштиту

Установе
социјалне
заштите

IV квартал
2023.
године

РАДНА ВЕРЗИЈА
(лица која се лече од
зависности, ЛГБТИ+
популација, жртве насиља
у породици). у циљу
унапређења примене
међународних стандарда у
пракси
3.1.17. Успостављање
оквира за равој услуга у
заједници у сарадњи са
ОЦД.
3.1.18. Смањити број лица
у установама социјалне
заштите

МРЗБСП

ЈЛС
ОЦД

IV квартал
2023.
године

МРЗБСП

Завод за
социјалну
заштиту

IV квартал
2023.
године

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

-Нормативни оквир стимулише и
пракса дозвољава све врсте
донација (укључујући и из
иностранства) према
међународним стандардима,
укључујући следеће:
- донације у готовини и у натури
из свих извора су регулисане и
примењују се;
- регулисана је могућност
финансирања од стране органа

ДА/НЕ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за

НЕ

2021.

Циљана
вредност у
2022. години
т+1
ДА

Циљана
вредност у
2023. години
т+2
ДА

Циљана
вредност у
2023. години
АП
ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
јавне власти, корпорација или
појединачних донатора
-нема препрека за донирање
филантропских активности из
других држава или од стране
мултилатералних агенција.

период од
2022-2023.
године;
Извештаји
пореске
управе;
Извештаји
CatalystBalka
ns;
Светски
индекс
давања
(World
Giving
Index);

- Јавно доступни систематски
подаци о ефектима
филантропских активности.

ДА/НЕ

Извештаји
CatalystBalka
ns;

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

НЕ

2021

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Светски
индекс
давања
(World
Giving
Index);

Повећан број филантропских
активности од стране различитих
група дародаваца.

БРОЈ

Извештаји
CatalystBalka
ns;

РАДНА ВЕРЗИЈА
Светски
индекс
давања
(World
Giving
Index);

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Приходи из буџета

4004-3212

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

3.2.1 Усвојене измене
Закона о порезу на доходак
грађана у циљу
обезбеђивања пореских
олакшица за појединце за
давање за опште добро

МФИН

IV квартал
2023.
године

3.2.2. Дефинисати појам
„јавни интерес“ на
једнообразан начин у
нормативном оквиру којим
се уређује опорезивање.
3.2.3. Увести пореске
олакшице за појединце.

МФИН

IV квартал
2023.
године

МФИН

ОЦД

3.2.4. Усвојити измене и
допуне Закона о порезу на
додату вредност у правцу
укидање ПДВ на храну која
је пред истеком рока

МФИН

ОЦД

IV квартал
2022.
године
IV квартал
2023.
године

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

У години т+2

У години т+3

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
трајања и применити
препоруке анализе.
3.2.5. Организовање
друштвеног дијалога на
тему значаја
филантрошских
активности као давање за
опште добро свих грађана.
3.2.6. Унапредити
доступност података о
филантропским
активностима дијаспоре и
повећати број начина за
донирање (нови сервиси,
online донације).

МЉМПДД

МОС
ОЦД

IV квартала
2023.
године

МСП
Управа за
сарадњу са
дијаспором
и Србима у
региону

ОЦД
МКИ

IV квартал
2023.
године

Мера 3.3. Дефинисање свеобухватног нормативног оквира који уређује социјално 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

-Усвојен нормативни оквир који
уређује социјално
предузетништво и узима у обзир
искуства субјеката социјалног
предузетништва

ДА/НЕ

Службени
гласник РС

НЕ

2021.

Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења

Циљана
вредност у
2022. години
т+1
ДА

Циљана
вредност у
2023. години
т+2
ДА

Циљана
вредност у
2023. години
АП
ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Извештај
савета за
социјално
предузетниш
тво

-Обезбеђен диверзитет
финансирања ОЦД кроз
алтернативне изворе
финансирања и социјално
предузетништво

Извор финансирања мере

ДА/НЕ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

НЕ

Веза са програмским буџетом

2021.

ДА

ДА

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.

ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
У години т+1
Приходи из буџета

У години т+2

У години т+3

4004-3212

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.3.1. Формирати савет за

МРЗБСП

социјално
предузетништво и
одржавати редовне
састанке савета
3.3.2. Усвојен програм
развоја социјалног
предузетништва

МРЗБСП

3.3.3. Организовати
округли сто о јавним
политикама у области
социјалног
предузетништва.

МРЗБСП

3.3.4. Дефинисати пореске
олакшице којима се
подстиче коришћење
потенцијала друштвено
одговорног пословања за
развој социјалног
предузетништва
3.3.5. Промовисати
социјално предузетништво
и добре праксе у овој
области.

МФИН

МРЗБСП

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
Субјекти
социјалног
предузетниш
тва
Савет за
социјално
предузетниш
тво
ОЦД
МП,
Савет за
социјално
предузетниш
тво,
Налед,
СКГО
ОЦД
МРЗБСП
МЉМПДД

ОЦД
МЉМПДД
МП,

Рок за
завршетак
активности

IV квартал
2023.
године

IV квартал
2022.
III квартал
2022.
године

II квартал
2023.
године

IV квартал
2022.

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
Савет за
социјално
предузетниш
тво,
НАЛЕД,
СКГО

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)

-

Унапређен нормативни
оквир којим се уређује
волонтирање

Jединица
мере

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

НЕ/ДА

Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

НЕ

2021.

Циљана
вредност у
2022. години
т+1
ДА

Циљана
вредност у
2023.години
т+2
ДА

Циљана
вредност у
2023. години
АП
ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
Службени
гласник РС;

- Ангажовање волонтера
поједностављено

НЕ

2021.

ДА

ДА

ДА

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Извештај
Mинистарст
ва за рад,
запошљавањ
е, борачка и
социјална
питања;
Извештај
Републичког
завода за
статистику;
Извештај
Националне
служба за
запошљавањ
е

-

Повећан број волонтера у
Републици Србији

БРОЈ

Анкете
младих.
Извештај
Mинистарст
ва за рад,
запошљавањ
е, борачка и
социјална
питања;
Извештај
Републичког

РАДНА ВЕРЗИЈА
завода за
статистику;
Извештај
Националне
служба за
запошљавањ
е

-Повећан број подстицајних мера
и програма којима се
промовише/подржава
волонтирање.

Анкете
младих.
Извештај
Mинистарст
ва за рад,
запошљавањ
е, борачка и
социјална
питања;

БРОЈ

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Извештај
Националне
служба за
запошљавањ
е
Национално
тело за
развој
волонтирања

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1

Приходи из буџета

4004-3212

У години т+2

У години т+3

РАДНА ВЕРЗИЈА
Финансијска помоћ ЕУ
Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.4.1. Усвојити Закон о
волонтирању који је
усклађен са међународним
стандардима.

МРЗБСП

IV квартал
2022.
године

3.4.2. Формирати
Национално тело за развој
волонтирања.
3.4.3. Усвајање плана и
програма рада
Националног тела за развој
волонтирања

МРЗБСП

III квартал
2023.
године
IV квартал
2023.
године

3.4.4. Спровођење
подстицајних мера и
програма којима се
подржава волонтирање

3.4.5. Објављивање
података о волонтирању у
Републици Србији на
основу достављених
извештаја о волонтирању

Националн
о тело за
развој
волонтира
ња
МРЗБСП
Националн
о тело за
развој
волонтира
ња;
МОС
МРЗСБП
МОС
Националн
о тело за
развој
волонтира
ња

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Надлежна
министарств
а
ОЦД;
НСЗ

IV квартал
2023.
године

ОЦД

IV квартал
2023.
године

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023
*

РАДНА ВЕРЗИЈА
3.4.6. Организовати
промотивне активности
(нпр. конференције, јавне
кампање, округле столове,
дијалоге...)
.
3.4.7. Спровести анализу
ефеката Закона о
волонтирању.

МРЗСБП
МОС;
Националн
о тело за
развој
волонтира
ња
МРЗСБП
Националн
о тело за
развој
волонтира
ња

ОЦД
ПКС

IV квартал
2023.
године

ОЦД

IV квартал
2023.
године

Привредна
комора
Србије

Мера 3.5. Унапређење свести грађана о улози ОЦД у друштвено-економском развоју
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
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

-Унапређена свест грађана о
улози ОЦД у друштвеноекономском развоју.

ДА/НЕ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије
за стварање
подстицајно
г окружења
за развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

ДА

2021.

ДА

ДА

Циљана
вредност у
последњој
години АП
ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА

Извештаји
ОЦД

-Повећан проценат младих који
имају свест о значају и ефектима
волонтирања и филантропских
активности.

Извештају о
положају и
потребама
младих
Извештаји
ОЦД
Извештају о
положају и
потребама
младих;

БРОЈ

НЕ

Повећан
број/проценат

2021

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

- Статистички подаци о
волонтирању грађана доступни.

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

У години т+2

У години т+3

4004-3212

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.5.1. Израдити и
дистрибуирати
информативне брошуре у
основне и средње школе о
ефектима волонтирања,
нарочито у вези са радом са
рањивим групама.

МПНТР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МЉМПДД

Рок за
завршетак
активности
За израду:
II квартал
2022.
године
За
дистрибуци
ју: III
квартал

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
2022.
године
3.5.2. Спровести кампању о
значају и ефектима
волонтирања усмерену ка
младима
3.5.3. Унапредити
доступност информација о
резултатима волонтерских
активности путем
друштвених мрежа.

МОС

3.5.4. Одржати друштвени
дијалог о улози ОЦД у
друштвено-економском
развоју.

МЉМПДД

МПНТР
МРЗСБП
ОЦД
МОС
МРЗСБП
ОЦД

МОС

ОЦД

IV квартал
2022.
године
Континуира
но, почев
од III
квартала
2022.
године
II квартал
2023.
године

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 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

-Унапређени услови за
неформално образовање у складу
са стратешким оквиром у области
образовања.

ДА/НЕ

Извештаји
Министарст
ва просвете;

НЕ

2021

Извештаји о
спровођењу
Стратегије
развоја
образовања
и васпитања;

Циљана
вредност у
2022.години
т+1
НЕ

Циљана
вредност у
2023.години
т+2
ДА

Циљана
вредност у
2023. години
АП
ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА

-Повећан број квалификација и
програма неформалног
образовања унетих у Регистар
НОКС

Повећан број послодаваца
укључених у дуално образовање
који учествују у реализацији
програма неформалног
образовања код ЈПОА

Извештаји
ОЦД.
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
развоја
образовања
и васпитања;

БРОЈ

Извештаји
ОЦД.
Извештаји о
спровођењу
Стратегије
развоја
образовања
и васпитања;

БРОЈ

/

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

/

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Извештаји
ОЦД.
Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

У години т+2

У години т+3

4004-3212

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

3.6.1. Имплементирати
стратешки оквир у области
образовања којим се
предвиђа развој и
унапређење неформалног
образовања.

МПНТР

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ОЦД

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
3.6.2. Пoвeћaњe брoja
aкрeдитoвaних прoгрaмa oд
стрaнe OЦД у Кaтaлoгу
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;
3.6.3. Јасно дефинисати
стандарде за ОЦД као
пружаоце услуга у области
неформалног образовања
3.6.4. Унaпрeђивaњe
рaзнoврснoсти прoгрaмa и
услугa КВиС и њихoвo
прилaгoђaвaњe пoтрeбaмa
пojeдиних циљних групa oд
стрaнe OЦД
3.6.5. Унапредити
доступност образовања о
људским правима од
стране ОЦД кроз
неформално образовање.
3.6.6. Успоставити
јединствени регистар
пружалаца свих услуга
неформалног образовања у
циљу унапређења
доступности података о
неформалном образовању
3.6.7. Наставак и јачање
активне сарадње органа
јавне власти и ОЦД у

МПНТР

IV квартал
2022.
године

МПНТР

IV квартал
2022.
године

МПНТР

ОЦД

МПНТР

ОЦД

МПНТР

МПНТР

IV квартал
2023.
године

IV квартал
2023.
године

МЉМПДД
ОЦД
МОС

IV квартал
2023.
године

РАДНА ВЕРЗИЈА
области неформалног
образовања.
3.6.8. Вођење података о
образовању о људским
правима, као једној од
основних области којима
се баве ОЦД.
3.6.9. Укључити
образовање о људским
правима у обукама
запослених у органима
јавне управе.
3.6.10. Спроводити
кампању у циљу подизања
свести о важности
целоживотног
неформалног образовања и
могућностима ове врсте
образовања кроз програме
ОЦД.

МПНТР
и
МЉМПДД
МЉМПДД

IV
квартала
2023.
године
НАЈУ

МПНТР
МРЗСБП

IV квартал
2023.
године
IV квартал
2023.
године

Националн
а служба
запошљава
ња

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

-ОЦД активно учествују у
праћењу преговарачких поглавља
и правовремено и објективно су
информисане о преговарачком
процесу.

ДА/НЕ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног

НЕ

2021

ОЦД учествују у
процесу

Циљaна
вредност у
2022.години
т+1
ДА

Циљaна
вредност у
2023.години
т+2
ДА

Циљaна
вредност у
2023. години
АП
ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Истраживањ
е о стању
ОЦД у
Републици
Србији;
Извештаји о
спровођењу
Акционог
плана за
Поглавље 23;

европских
интеграција.
ОЦД учествују у
консултацијама,
али потребно је
унапредити
дијалог о
предлозима
цивилног
друштва.
Експертиза ОЦД
се ограничено
користи.
Јавни дискурс о
питању улоге
ОЦД, оставља
простор за даље
унапређење.

Извештаји о
спровођењу
Акционог
плана за
Поглавље 24;

-Унапређен јавни дискурс о улози
ОЦД у европским интеграцијама,
нарочито у вези са питањима
владавине права, заштите
људских и мањинских права и
безбедности

ДА/НЕ

Истраживањ
е о стању
ОЦД у
Републици
Србији;
Извештаји о
спровођењу
Акционог

НЕ
ОЦД учествују у
процесу
европских
интеграција.
ОЦД учествују у
консултацијама,

2021

ДА

ДА

ДА/Унапређен
а у односу на
т+1

РАДНА ВЕРЗИЈА
плана за
Поглавље 23;
Извештаји о
спровођењу
Акционог
плана за
Поглавље 24;
Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД.
Унапређено учешће ОЦД у
програмирању и праћењу
спровођења средстава ЕУ.

ДА/НЕ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Истраживањ
е о стању
ОЦД у
Републици
Србији;;

али потребно је
унапредити
дијалог о
предлозима
цивилног
друштва.
Експертиза ОЦД
се ограничено
користи.
Јавни дискурс о
питању улоге
ОЦД, оставља
простор за даље
унапређење.
НЕ

2021

ДА

ДА

ДА/Унапређен
а у односу на
т+1

РАДНА ВЕРЗИЈА

Ојачани капацитети државне
управе за програмирање и
праћење извештавања о
реализацији фондова ЕУ
намењених цивилном друштву.

ДА/НЕ

Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД.
Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

ДА

2021

ДА

ДА

ДА/Унапређен
а у односу на
т+1

Истраживањ
е о стању
ОЦД у
Републици
Србији;

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
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Период спровођења:
Тип мере: Организационо-управљачка, едукативна

РАДНА ВЕРЗИЈА
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица
мере

-Број организованих састанака са
преговарачким групама у циљу
праћења спровођења акционих
планова и/или напретка у
преговарачким поглављима.

БРОЈ

Извор
провере

Почетна
вредност

Базна година

2

2021.

НЕ

2021

Циљана
вредност у
2022.години
т+1
4

Циљана
вредност у
2023.години
т+2
4

Циљана
вредност у
2023.години
АП
4

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Извештаји о
спровођењу
АП23
Извештаји о
спровођењу
АП24

Повећан број
састанака/консултација кроз које
се разматрају предлози ОЦД у
вези са напретком у европским
интеграцијама.

БРОЈ

Извештаји о
спровођењу
АП23
Извештаји о
спровођењу
АП24

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

4004-3212

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

У години т+2

У години т+3

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
4.1.1. Редовно
организовати састанке
ОЦД са преговарачким
групама у циљу праћења
спровођења акционих
планова/активности у
поглављима.
4.1.2. Организовати
консултације у вези са
израдом нових акционих
планова.

4.1.3. Одредити контакт
особе за сарадњу са ОЦД у
процесу европских
интеграција у
институцијама које воде
преговарачка поглавља.
4.1.4. Редовно објављивати
извештаје на интернет
странама министарстава о
сарадњи са ОЦД у процесу
европских интеграција.
4.1.5. Обезбедити учешће
ОЦД у механизмима за
праћење спровођења
акционих планова.
4.1.6. Обезбедити учешће
представника органа јавне
власти на догађајима које
организују ОЦД
посвећеним ЕУ
интеграцијама.

МЕИ
Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области
Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области

ОЦД

Континуира
но, 2 пута
годишње

НКЕУ
МЕИ
ОЦД

IV квартал
2023.
године

НКЕУ

Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области

I квартал
2023.
године

Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области
Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области
Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области

IV квартал
2023.
године
ОЦД
НКЕУ

IV квартал
2023.
године
IV квартал
2023.
године

РАДНА ВЕРЗИЈА
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:
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Тип мере:
Jединица мере

-Организоване јавне
расправе/консултације о законима
у областима од значаја за европске
интеграције.
ДА/НЕ

Извор
провере

Почетна вредност

Базна година

2021

Циљана
вредност у
2022.години
т+1
ДА

Циљана
вредност у
2023.години
т+2
ДА

Циљана
вредност у
2023.
години АП
ДА

Извештаји
органа јавне
власти о
спроведеним
консултација
ма

НЕ

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД.
-Остварује се дијалог са ОЦД и
користи се експертиза ОЦД у
областима од значаја за европске
интеграције а нарочито владавине
права, заштите основних права,
борбе против корупције и
организованог криминала.

Органи јавне власти објављују
извештаје о спроведеним

ДА/НЕ

ДА/НЕ

Извештаји
органа јавне
власти о
спроведеним
консултација
ма
Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД.
Извештаји
органа јавне

РАДНА ВЕРЗИЈА
консултацијама са ОЦД,
укључујући образложења за
(не)прихватање сугестија ОЦД.

власти о
спроведеним
консултација
ма
Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД.

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Приходи из буџета;
Финансијска помоћ ЕУ

4004-3212; 4003-1222
4003-1223

Назив активности:

4.2.1. Организовати
консултације и разматрати
предлоге ОЦД у областима
од значаја за европске
интеграције.

Орган који
спроводи
активност

Преговарач
ка група у
датој
области
Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
МЕИ
ОЦД
НКЕУ

Рок за
завршетак
активности
Континуира
но

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1
У години т+2
У години т+3
Укупно из свих извора и
програмских активности или
пројеката
Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
4.2.2. Објављивати
извештаје о спроведеним
консултацијама са ОЦД у
областима од значаја за
европске интеграције, са
образложењем за
(не)прихватање сугестија
ОЦД.
4.2.3. Организовање
посебних састанака са ОЦД
у вези са евентуалним
спорним питањима у
областима које се односе
на ЕУ интеграције.

4.2.4. Обезбедити учешће
представника органа јавне
власти на догађајима које
организују ОЦД у
областима од значаја за
европске интеграције.

Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области
Преговарач
ка група у
датој
области
Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области

Континуира
но

Министарст
во за
европске
интеграције

Континуира
но, по
потреби

ОЦД
Преговарач
ка група у
датој
области
Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области

Континуира
но

Мера 4.3. Унапређење јавног дискурса о улози ОЦД у европским интеграцијама
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Период спровођења: 2022. – 2023. година
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица мере

Тип мере: Регулаторна и едукативна
Извор
провере

Почетна вредност

Базна година

Циљана
вредност у
2022.години
т+1

Циљана
вредност у
2023.години
т+2

Циљана
вредност
у
2023.годи
ни АП

РАДНА ВЕРЗИЈА
-Интернет странице органа јавне
власти садрже информације о
улози ОЦД у ЕУ интеграцијама у
одговарајућим областима у складу
са надлежностима.

ДА/НЕ

Јавни медијски сервиси објављују
информације о активностима ОЦД
у области ЕУ интеграција

ДА/НЕ

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД.

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД

РАДНА ВЕРЗИЈА
Локални медији објављују
информације о активностима ОЦД
у области ЕУ интеграција.

Проценат грађана који је
обавештен о улози ОЦД у области
ЕУ интеграција.

ДА/НЕ

БРОЈ

Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;
Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД
Извештаји о
спровођењу
Стратегије за
стварање
подстицајног
окружења за
развој
цивилног
друштва у
Републици
Србији за
период од
2022-2023.
године;

НЕ

2021

ДА

ДА

ДА

БРОЈ/ПРОЦЕНА
Т

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на т+1

Повећан
број/проц
енат у
односу на
т+1

РАДНА ВЕРЗИЈА

Извор финансирања мере

Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД
Веза са програмским буџетом

Приходи из буџета;
Финансијска помоћ ЕУ

4004-3212; 4003-1222
4003-1223

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност
МЉМПДД

4.3.1. Спровести анализу
јавног мњења о улози ОЦД
у области ЕУ интеграција,
укључујући препоруке за
унапређење стања.
4.3.2. Одредити контакт
тачке за сарадњу са ОЦД у
органима који учествују у
Преговарачким групама у
циљу прикупљања
података о заједничким
активностима са ОЦД у
области ЕУ интеграција.
4.3.3. Обезбедити пуну
примену Закона о јавном
информисању и медијима у
погледу поступања медија
приликом обавештавања о
ОЦД у медијима.

Надлежни
орган јавне
власти у
датој
области

МКИ
Регулаторн
о тело за
електронск
е медије

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
ОЦД
Министарст
во за
европске
интеграције
ОЦД

Рок за
завршетак
активности
До III
квартала
2023.
године

II квартал
2022.
године

IV квартал
2023.
године

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1
У години т+2
У години т+3
Укупно из свих извора и
програмских активности или
пројеката
Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
4.3.5. Објављивати
Надлежни
IV квартал
извештаје о активностима и орган јавне
2023.
раду са грађанима у
власти у
године
областима од значаја за
датој
европске интеграције на
области
интернет страницама.
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:
Период спровођења:

Тип мере:

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица мере

-Број претњи/напада на
припаднике ОЦД и бранитеље
људских права

БРОЈ

- Број и врста мера предузетих од
стране надлежних органа у вези са
претњама – нападима на
припаднике ОЦД и бранитеље
људских права;

Извор
провере

Почетна вредност

Базна година

НЕ

2021

Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД;

БРОЈ

Годишњи
извештај
Заштитника
грађана.
Годишњи
извештаји
Републичког
јавног
тужилаштва
Годишњи
извештаји
Министарств
а
унутрашњих
послова

НЕ

2021

Циљана
вредност у
2022.години
т+1

Циљана
вредност у
2023.години
т+2

Смањен
број/проценат
у односу на
т+1

Смањен
број/проценат
Смањен
број/проценат у
односу на т+1

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат у
односу на т+1

Циљана
вредност
у
2023.годи
ни АП
Смањен
број/проц
енат у
односу на
т+1

Повећан
број/проц
енат у
односу на
т+1

РАДНА ВЕРЗИЈА
-Повећан број радњи које
тужилаштво предузима у циљу
обезбеђења заштите припадника
ОЦД, као и кривичног гоњења
починилаца кривичних дела
против припадника ОЦД и
бранитеља људских права;

БРОЈ

- Број пријављених оштећења
имовине/просторија ОЦД и број
мера предузетих од стране
надлежних органа.

БРОЈ

Годишњи
извештаји
Републичког
јавног
тужилаштва
Годишњи
извештаји
Министарств
а
унутрашњих
послова
Годишњи
извештаји
Републичког
јавног
тужилаштва

НЕ

2021

НЕ

2021

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Смањен
број/проценат
у односу на
т+1

Повећан
број/проценат у
односу на т+1

Повећан
број/проц
енат у
односу на
т+1

Смањен
број/проценат
Смањен
број/проценат у
односу на т+1

Смањен
број/проц
енат у
односу на
т+1

Повећан
број/проценат у
односу на т+1

Повећан
број/проц
енат у
односу на
т+1

Годишњи
извештаји
Министарств
а
унутрашњих
послова

-Број консултативних састанака у
вези унапређења ефикасности
правне заштите за припаднике
ОЦД и бранитеље људских права

Извор финансирања мере

БРОЈ

Извештаји
ОЦД
Извештаји
ОЦД

НЕ

Извештаји
Републичког
јавног
тужилаштва

Веза са програмским буџетом

2021

Повећан
број/проценат
у односу на
т+1

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.

РАДНА ВЕРЗИЈА

Приходи из буџета;

У години т+1
Укупно из свих извора и
програмских активности или
пројеката

4004-3212; 4003-1222
4003-1223

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

4.4.1. Одржавати
консултативне састанке са
представницима ОЦД у
циљу сагледавања стања у
вези са претњама/нападима
на припаднике ОЦД и
бранитеље људских права и
примене превентивних
мера
4.4.2. Израдити и објавити
извештај о предузетим
мерама у вези са
претњама/нападима на
припаднике ОЦД и
бранитеље људских права
укључујући број и врсте
пресуда и изречене казне.

МЉМПДД

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
РЈТ
МУП
ОЦД

РЈТ
МУП
ОЦД

РЈТ
ВКС

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

У години т+2

У години т+3

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

IV квартал
2023.
године

IV квартал
2023.
године

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 људска и мањинска права и друштвени дијалог
Период спровођења: 2022. – 2023. године
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица мере

Тип мере: Институционално-управљачко-организациона
Извор
провере

Почетна вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
последњој
години АП

РАДНА ВЕРЗИЈА
-ОЦД укључене у процес
програмирања и припреме за
коришћење структурних фондова
и других средстава ЕУ.

ДА/НЕ

Извештаји
надлежних
министарста
ва

НЕ

2021.

ДА

ДА

ДА

НЕ

2021

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на т+1

Повећан
број/процен
ат у односу
на т+1

Извештај
МЕИ

-Пораст броја ОЦД које су
учествовале у процесу
програмирања и припреме за
коришћење структурних фондова
и других средстава ЕУ.

БРОЈ

Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД.
Извештаји
надлежних
министарста
ва
Извештај
МЕИ

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Приходи из буџета;

4004-3212; 4003-1222
4003-1223

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1
У години т+2
У години т+3
Укупно из свих извора и
програмских активности или
пројеката

Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
4.5.1. Организовати
састанке ИПА јединица у
министарству са
представницима ОЦД које
се баве датом темом
посвећене програмирању и
припреми за коришћење
структурних фондова и
других средстава ЕУ
4.5.2 Организовати
састанке представника
МЕИ са представницима
ОЦД које се баве датом
темом посвећене
програмирању и припреми
за коришћење структурних
фондова и других
средстава ЕУ
4.5.3. Спроводити обуке
ОЦД о програмирању и
припреми за коришћење
структурних фондова и
других средстава ЕУ, који
укључују и сарадњу са
органима јавне власти

Надлежна
министарст
ва – ИПА
јединице

ОЦД

МЕИ

ОЦД

МЕИ

ОЦД
МЉМПДД

Мера 4.6. Јачање свести грађана о процесу ЕУ интеграција кроз сарадњу са ОЦД
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Период спровођења: 2022. – 2023. година
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица мере

-Унапређена свест грађана о
процесу ЕУ интеграција кроз

ДА/НЕ

Тип мере: Информативно едукативна
Извор
провере

Почетна вредност

Базна година

НЕ

2021.

Циљана
вредност у
2022.години
т+1
ДА

Циљана
вредност у
2023.години
т+2
ДА

Циљана
вредност у
2023.
години АП
ДА

РАДНА ВЕРЗИЈА
заједничке активности органа
јавне власти и ОЦД.

Извештаји о
спроведеним
кампањама
јачања
свести о ЕУ
интеграцијам
а
Анкете

Анкете јавног мњења указују да
грађани разумеју бенефите
приступања ЕУ у свакодневном
животу.

БРОЈ

-Анкете јавног мњења указују да
грађани разумеју вредности ЕУ и
начине имплементације тих
вредности у домаћем систему

БРОЈ

НЕ

2021.

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на т+1

Повећан
број/процен
ат у односу
на т+1

НЕ

2021.

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на т+1

Повећан
број/процен
ат у односу
на т+1

Извештаји о
спроведеним
кампањама
јачања
свести о ЕУ
интеграцијам
а
Анкете
Извештаји о
спроведеним
кампањама
јачања
свести о ЕУ
интеграцијам
а
Анкете

Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1
У години т+2
У години т+3

РАДНА ВЕРЗИЈА
Приходи из буџета;

4004-3212; 4003-1222
4003-1223

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

4.6.1. Објављивати на
интернет страницама
министарстава
информације о процесу ЕУ
интеграција у складу са
надлежностима односно
преговарачким поглављима
у којима учествују.
4.6.2. Објављивати на
интернет страницама
органа јавне власти
информације о заједничким
активностима са ОЦД у
процесу ЕУ интеграција, у
складу са надлежностима
односно преговарачким
поглављима.
4.6.3. Унапредити
доступност информација о
вредностима ЕУ и
начинима имплементације
тих вредности у домаћем
систему путем медија и
друштвених мрежа.

Сва
министарст
ва, у
складу са
преговарач
ким
поглављим
а
Сва
министарст
ва, у
складу са
преговарач
ким
поглављим
а

4.6.4. Израда и
дистрибуција
информативних брошура о
процесу ЕУ интеграција у

Сва
министарст
ва, у
складу са
преговарач
ким
поглављим
а
Сва
министарст
ва, у
складу са

Oргани
партнери у
спровођењу
активности

Рок за
завршетак
активности
IV. квартал
2023.
године

ОЦД

IV. квартал
2023.
године

ОЦД

IV. квартал
2023.
године

СКГО

III. квартала
2022.
године

Укупно из свих извора и
програмских активности или
пројеката
Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
органима јавне власти,
јавним установама,
укључујући органе локалне
самоуправе.

преговарач
ким
поглављим
а
ЈЛС

4.6.5. Спровести кампању
јачања свести грађана о
ефектима ЕУ интеграција
на подршку рањивим
групама.
4.6.6. Спровести анкету
јавног мњења о разумевању
бенефита приступања ЕУ у
свакодневном животу
грађана.

МЉМПДД

ОЦД

МРЗСБП

СКГО

МЕИ

ОЦД

IV. квартал
2023.
године
III квартал
2023.
године

Мера 4.7. Јачање транспарентности финансирања ОЦД кроз фондове јединица локалне самоуправе
Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
Период спровођења: 2022. – 2023. година
Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Jединица мере

Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна
Извор
провере

ДА/НЕ
-Подаци о финансирању ОЦД кроз
фондове јединица локалне
самоуправе доступни.

Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД.

Почетна вредност

Базна година

ДА/НЕ

2021.

Циљана
вредност у
2022.години
т+1
Унапређена

Циљана
вредност у
2023.години
т+2
На високом
нивоу

Циљана
вредност у
2023.годин
и АП
На високом
нивоу

РАДНА ВЕРЗИЈА
Интернет
странице
ЈЛС

-Повећан број ОЦД које се
финансирају кроз фондове
јединица локалне самоуправе.

БРОЈ

НЕ

2021

Независни
извештаји
домаћих и
међународни
х ОЦД.

Повећан
број/проценат

Повећан
број/проценат
у односу на т+1

Повећан
број/процен
ат у односу
на т+1

Интернет
странице
ЈЛС
Извор финансирања мере

Веза са програмским буџетом

Приходи из буџета;
Финансијска помоћ ЕУ

4004-3212; 4003-1222
4003-1223

Назив активности:

Орган који
спроводи
активност

4.7.1. Спровести анализу
прописа и процедура за
финансирање ОЦД из
средстава јединица локалне
самоуправе и ЕУ средстава
кроз фондове јединица
локалне самоуправе, у
циљу поједностављења
процедура.

МДУЛС

Oргани
партнери у
спровођењу
активности
СКГО

МЕИ

ОЦД

Рок за
завршетак
активности
II квартал
2022.
године

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
У години т+1
У години т+2
У години т+3
Укупно из свих извора и
програмских активности или
пројеката
Извор
финансирања

Веза са
програмски
м буџетом

Укупна процењена финансијска средства по
изворима у 000 дин.
2022
2023

РАДНА ВЕРЗИЈА
4.7.2. Изменити прописе у
складу са препорукама
анализе из активности
4.7.1.
4.7.3. Спровести анализу
прописа и процедура за
финансирање ОЦД из
средстава АПВ, у циљу
поједностављења
процедура и поступити у
складу са препорукама из
анализе.
4.7.3. Спровести обуке
представника ОЦД у вези
са аплицирањем на
конкурсе за финансирање
из средстава ЕУ кроз
фондове ЈЛС.
4.7.4. Израдити и објавити
брошуре које садрже
једноставне и лако
разумљиве информације о
аплицирању на конкурсе за
финансирање из средстава
ЕУ кроз фондове ЈЛС.

МДУЛС

IV квартал
2022.
године

ЈЛС
Влада АПВ

ОЦД

МДУЛС
МЕИ

СКГО
ОЦД

МДУЛС

ЈЛС

IV квартала
2022.
године

II квартала
2023.
године

II квартал
2023.
године

РАДНА ВЕРЗИЈА
ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА
МЉМПДД - Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе
ГС – Генерални секретаријат
РСЈП - Републички секретаријат за јавне политике
РСЗ - Републички секретаријат за законодавство
ИКТЕ - Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
СКГО - Стална конференција градова и општина
НАЈУ - Национална академија за јавну управу
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
НСЗ - Национална служба запошљавања
ПКС - Привредна комора Београд
МПНТР - Министарство просвете, науке и технолошког развоја
МЕИ - Министарство за европске интеграције
МУП - Министарство унутрашњих послова
РЈТ - Републичко јавно тужилаштво
ВКС – Врховни касациони суд

