
ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 
ЗА ПЛАНИРАЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ 
ЈАВНИХ ПОЛИТИКА (ЈИС) 

децембар 2021.



ЈИС – Подржани процеси

1. Планирање 
јавних политика

2. Средњорочно 
планирање 

органа

3. Планирање и 
спровођење 

Aкционог плана за 
спровођење 

Програма Владе

4. Извештавање 
и анализа 
резултата



Постигнути 
резултати

Финансијски 
планови

Средњорочни 
планови

Акциони 
планови

Стратегије и 
програми

1) садржаја јавних политика (ДЈП), 

2) средњорочних планова (СП) корисника буџетских средстава надлежних за 

спровођење мера јавних политика и 

3) њихових финансијских планова, као и 

4) постигнутих резултата у односу на дефинисане показатеље учинка. 

Циљ je повезивање

Извештавање

Планирање



Планирање јавних политика - Елементи ДЈП и СП 
који се уносе у ЈИС



Веза АП и СП и програмског буџета се уноси у ЈИС

АП ДЈП 

1

АП ДЈП 

2

АП ДЈП 

3

АП ДЈП 

Н

Т +1 Т +2 Т +3

Средњорочни план – БК 1

Средњорочни план - БК 2

Средњорочни план - БК 3

Средњорочни план - БК М

Активности 

и мере из 

ДЈП
План 

буџета 

за т+1

Пројекције 

за т+2 и т+3



ЈИС интерфејс



Структура ДЈП и СП у ЈИС-у 



Уношење података о изворима финансирања



Уношење процене потребних финансијских 

средстава 



Веза елемента ДЈП и СП са реформским процесима и 

преговарачким поглављима - уношење података



Веза елемента ДЈП и СП са реформским процесима и 

преговарачким поглављима - уношење података



Генерисање табеларног приказа ДЈП из ЈИС-а (1)

Документ ЈП:

Акциони план:

Координација и извештавање

Кровни документ ЈП:

Општи циљ 1: 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: 

Показатељ (и) на нивоу oпштег циља 

(показатељ eфекта)

Jединица 

мере

Извор провере Почетна 

вредност 

Базна година Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП

Последња 

година 

важења АП

Посебни циљ 1.1:  НАЗИВ

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: 

Показатељ(и) на нивоу 

посебног циља (показатељ 

исхода)

Jединица 

мере

Извор 

провере

Почетна 

вредност 

Базна година Циљaна 

вредност у 

години т+1

Циљaна 

вредност у 

години т+2

Циљaна 

вредност у 

последњој 

години АП

табеле 1,2,2a.



Генерисање табеларног приказа ДЈП из ЈИС-а (2)

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.

2019 2020 2021

1.1.1.1 Извор 1..... *

....... *
1.1.1.2

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

Приходи из буџета 4004-3212 

Финансијска помоћ ЕУ

Мера 1.1.1: НАЗИВ 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације:  

Период спровођења: Тип мере: 

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 

Циљана 
вредност у 
последњој 
години АП 

        

 



ЈИС напредна претрага



ЈИС напредна претрага – извоз табела 



ЈИС интерфејс



Извештавање - унос података о реализацији



Генерисање извештаја



Генерисање стандардизованих извештаја -

табеларни приказ остварених резултата за АП (1) 

Носилац Статус

МДУЛС одустало се

МДУЛС у току

Годишњи извештај о спровођењу aкционог плана за 2020. годину за: АП за спровођење стратегије реформе јавне управе

Институција надлежна за координацију и извештавање: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Документ јавне политике за који је акциони план утврђен: Стратегија реформе јавне управе

 

Oпшти циљ 1: Даље унапређење рада јавне управе у складу са принципима Европског административног простора и обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима, као и стварање јавне управе која ће 

значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2020. Остварена вредност у 2020. Напомена

Делотворност власти (перц. ранг (од 0 до 100)) 55.77 (2016) 56 53,37  

.

Посебан циљ 1.1: Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе

Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2020. Остварена вредност у 2020. Напомена

Јасноћа и свеобухватност званичне типологије органа централне власт 

(Број)

4 (2017) 5  - Није било мерења од 2017. године 

Механизми за одговорност руководствa у регулаторном и законодавном 

оквир (Број)

1 (2017) 2  - Није било мерења од 2017. године 

.

Мера 1.1.1: Организационо и функционално реструктурирање јавне управе спровођењем до 2020. године чињенично утемељених мера за оптимизацију јавне управе у погледу радних процеса, организационих структура, броја и 

сврсисходности институција и броја запослених

Носилац: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2020. Остварена вредност у 2020. Напомена

Оптимизована, кохерентна и рационална структура ЈУ - % предвиђених мера 

за 2018. годину из АП за ХФА (%)

0 (2017) 70 0  

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере
Будући кораци за реализацију

.

1.1.1.1: Измена Закона о 

државној управи у циљу 

стандардизације и типологије 

организационих облика и 

управних послова (заокружене 

области рада у управи), као и 

преносу овлашћења на ниже 

руководиоце

4. квартал 2018. ->

2. квартал 2019.

- Није реализована активност, односно одустало се од ове 

активности...

У извештајном периоду није 

постигнута сагласност  на 

Посебној радној групи за јавне 

политике и нормативне послове 

образованој у ГЕНСЕКУ.

Утврђивање званичног става 

Посебне радне групе ГЕНСЕК.

1.1.1.2: Успостављање Регистра 

ималаца јавних овлашћења у 

циљу успостављања 

јединствене евиденције 

органа јавне управе, врсте 

овлашћења и јасног односа 

вертикалне одговорности 

између органа, пописа јавних 

регистра  и надлежних органа 

за успостављање и вођење 

појединих регистара

4. квартал 2018. ->

2. квартал 2019. ->

4. квартал 2021. ->

1. квартал 2025.

- .. Одложена реализација 

активности.

Према Предлогу из новог 

Акционог плана 

За спровођење Стратегије јавне 

управе за период 2021-2030 

године  Рок је први квартал 2025. 

године.



Генерисање стандардизованих извештаја -

табеларни приказ остварених резултата за АП (2) 
Носилац Статус

МДУЛС завршено

МДУЛС завршено

Aктивност Рок -> Нови рок
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере
Будући кораци за реализацију

1.1.2.1: Усвајање измена и 

допуна Закона о локалној 

самоуправи у циљу 

усклађивања са новим 

прописима и реформисања 

правног оквира за рад органа 

ЈЛС, месне самоуправе и 

међуопштинске сарадње 

(израда јединственог пописа 

послова ЈЛС, организација 8 

инструктивних семинара, 

израда Модела Статута ЈЛС, 

Пословника СО и Одлуке о 

3. квартал 2018. ->

2. квартал 2019.

- .. . .

1.1.2.2: Подршка развоју 

међуопштинске сарадње кроз 

израду  анализе најбољих 

механизама за успостављање 

међуопштинске сарадње 

(МОС) у спровођењу делокруга 

ЈЛС, припрему модела 

споразума о МОС и 

саветодавну подршку за 

њихову примену

4. квартал 2020. 74% Током 2019 године успостављен је Фонд за 

међуопштинску сарадњу, који има за циљ да подржи ЈЛС 

да успоставе нову или унапреде постојећу међуопштинску 

сарадњу. Кроз Фонд за међуопштинску сарадњу, 

јединицама локалне самоуправе омогућено је добијање 

подршке да кроз међуопштинску сарадњу успоставе 

заједничке органе, предузећа, установе и друге 

организације, у складу са законом и статутом, а у циљу 

ефикасније организације рада, унапређења услуга и 

квалитета живота заједнице. Финансирано је 

успостављање 3 нове међуопштинске сарадње које су 

укључиле 24 ЈЛС (6 градова, 3 градске општине и 15 

општина) у следећим областима: подршка оснивању 

сервиса подршке у мобилности и комуникацији за ОСИ, 

подршка бољем одговору на природне катастрофе и 

подршка успостављању заједничке службе ревизије, и 

унапређење постојеће која је обухватила 8 ЈЛС (1 град и 7 

општина)у области бољег реаговања на природне 

катастрофе.    

У 2020. години усвојена су два нова споразума о 

међуопштинској сарадњи, а крајем године расписан је 

нови Јавни позив. Евалуација предлога пројеката је у току.

Израђена је упоредна анализа међународног правног 

оквира и праксе у области међуопштинске сарадње пет 

земаља ЕУ ипреглед постојећег правног и финансијског 

оквира и праксе спровођења механизама подстицаја 

развоја међуопштинске сарадње у Републици Србији.

У сарадњи МДУЛС и СКГо направљено јеМетодолошко 

упутство за израду споразума о МОС, које се може 

користити и за све друге области у делокругу ЈЛС, као и за 

конкретне споразуме о МОС.

Полазећи од овог упутства током 2019. и 2020. године 

СКГО је израдила моделе споразума о МОС у 15 области у 

делокругу ЈЛС – 2019. у 11 области: правобранилаштво, 

Услед кашњења са почетком 

новог пројекта којим се 

обезбеђују средства у овој 

области, изазваног околностима 

везаним за пандемију вируса 

КОВИД-19, јавни позив за 

подршку новим пројектима за 

2020. годину расписан је тек 

крајем претходне године. У 

складу са тим, подаци о броју 

нових аранжмана још увек нису 

доступни, с обзиром да је 

евалуација поднетих предлога 

пројеката још увек у току. Линк ка 

објављеном јавном позиву: 

http://mduls.gov.rs/obavestenja/jav

ni-poziv-za-podnosenje-predloga-

projekata-za-uspostavljanje-i-

unapredjenje-medjuopstinske-

saradnje-2/ ..

Активности у вези са подршком 

пројектима из Фонда за 

међуопштинску сарадњу се 

континуирано настављају уз 

подшрку донатора Владе 

Швајцарске до краја 2022. године..



Извештаји, графикони, статистика

Извештаји Статистика

Графикони



Графички приказ показатеља за општи циљ



Статистика за изабрани општи циљ –

активности, показатељи, финансије



Корисници ЈИС-а и одговорности 

• Корисници ЈИС-а су органи државне управе (ОДУ) : 

✓предлагачи ДЈП 

✓носиоци мера и активности ДЈП 

✓обвезници средњорочног планирања.

• ОДУ именује Одговорно лице за администрацију и подршку у коришћењу ЈИС-а у том 

органу  – једно одговорно лице по органу;

• За уношење података (ДЈП и СП) у ЈИС у ОДУ задужено је лице одговорно за 

координацију израде одређеног ДЈП/СП и извештаја;

• Податке у оквиру извештавања уноси сваки орган/организација надлежна за 

спровођење одређене мере/активности/праћење показатеља;

• РСЈП надлежан за администритање права приступа, корисничку подршку и одржавање 

система. 



Коришћење ЈИС-а 

• Право приступа добило је 100 органа/организација (у складу са расположивим бројем 

лиценци) од чега креденцијале за приступ тренутно има 61 корисник/државни службеник

у 49 органa/организација, док ЈИС-у приступа већи број државних службеника, који 

користе креденцијале додељене администратору органа, према утврђеној процедури;

• Именовање администратора врши се сукцесивно у складу са планом за постепено 

проширивање броја институција са правом приступа; 

• За коришћење ЈИС-а акредитована је обука која се спроводи у сарадњи са НАЈУ;

• До сада је обучено укупно око 200 државних службеника (2018. и 2019. године. – 114, 

2020. године и 2021. године. – око 100); 

• Последња обука  НАЈУ за коришћење ЈИС-а одржана је 25. октобра 2021. године.



Уношење података у ЈИС – према процедури 

• Тим за ЈИС РСЈП-а је у током 2020. године унео у ЈИС ДЈП коју су тада били важећи и 

чија структура је омогућавала уношење у систем;

• Од почетка 2021. године, РСЈП је успоставио процедуру за уношење ДЈП/СП у ЈИС;

• Aдминистратор РСЈП-а одмах након усвајања/обајвљивања ДЈП у Службеном 

гласнику/сајту органа упућује обавештење администратору органа предлагача 

ДЈП/власника СП да је дужан да унесе документ у ЈИС;

• Рок за уношење/комплетирање података ДЈП/СП се одређује за сваког предлагача 

након усвајања ДЈП на седници Владе;

• РСЈП дање прати и пружа корисничку подршку приликом уношења ДЈП;

• Поштовање овог рока за уношење ДЈП омогућава институцијама благовремено 

креирање нацрта СП у новом циклусу 2022-2024. године.                                                                                                                      



• Тренутно унето или је започето уношење у ЈИС 59 ДЈП (41 важећих ДЈП) и 13 СП

1. 43 стратегије од чега је 30 важећих (унете стратегије обухватају и оне 

истекле 2020. године и оне без рока важења, што ће се ускоро 

променити); 

2. 16 програмa, од чега је 11 важећих;

3. 13 СП, од укупно важећих 7 

Након истека 2021. године, као последње године за извештавање о ДЈП који су важили до

краја 2020. године, истекле ДЈП/СП ће ради прегледности бити архивирани/сакривени и

неће бити видљиви на почетној страни ЈИС-а.

*број унетих ДЈП се редовно мења како се усвајају и уносе нови документи 

Уношење података у ЈИС – стање



✓Омогућавање додатних означавања веза циљева/мера/активности 
са другим процесима: пословно окружење; климатске промене и др;

✓Приказивање резултата у реализацији циљева/мера/активности 
које су у вези са реформским процесима

✓Приказивање утрошка средстава по изворима финансирања (буџет; 
донаторска средства, ИПА, WB и др.) у вези са другим означеним 
процесима 

✓Развој ЈИС-а за праћење спровођења и извештавања о планским 
документима на локалном нивоу.

Планови за даље унапређење ЈИС-а (од значаја за 

област климатских промена)


