
МЕТОДОЛОГИЈА ПРИПРЕМЕ ИЗВЕШТАЈА 

Методологија која се користи за припрему Извештаја базирана је на методологији која је успостављена за праћење спровођења 

Акционог плана за реализацију Стратегије реформе јавне управе, како би се обезбедила уједначеност у извештавању. Статус 

сваке активности приказан је одговарајућом бојом:  

- зеленом - за реализоване активности;  

- жутом - за активности које су делимично реализоване, уз појашњење због чега активност није реализована у потпуности 

и прецизно дефинисање новог временског рока за реализацију;  

- црвеном - за активности које нису спроведене у року дефинисаним Програмом, уз обавезно детаљно навођење разлога 

за кашњење, предвиђених корака и дефинисање новог временског оквира за реализацију.  

- наранџаста – за активности којима још није доспео рок за реализацију (или су означене као континуиране), а у чијој је 

реализацији постигнут значајан напредак.  

 

50%

27%

23%

Проценат остварених активности у периоду децембар 2015 - јун 2017. године

реализовано парцијално реализовано није реализовано



  

ПРИЛОГ 1: ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

МЕРА 1 УНАПРЕЂЕЊЕ КРЕДИБИЛИТЕТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ПРОГНОЗА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ 

РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано Разлози 

за 

одступа

ње од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

1.1.Ојачани 

капацитети 

Министарства 

финансија за 

унапређене 

макроекономске 

пројекције и 

побољшан 

методолошки 

приступ 

Набавка, 

прилагођавање 

и спровођење 

„Бриџ“ модела 

у циљу 

унапређења 

БДП 

пројекција 

I квартал 

2017. 
  

Почетком 2016. г. 

запослени у Сектору 
су развили модел који 

омогућава брзу 

процену месечног и 

кварталног БДП на 

бази 

високофреквентних 

индикатора.  Линк ка 

документу, који се 

објављује на 

месечном нивоу:  

http://mfin.gov.rs/page

s/issue.php?id=3  

Резултати су 

објављени и у 

Фискалној стратегији 

за 2017. г. 

http://mfin.gov.rs/page

s/article.php?id=12826  

   

МФ/ Сектор за 

макроекономске 

и фискалне 

анализе и 

пројекције 

 

http://mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=3
http://mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=3
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12826
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12826


  

МЕРА 1 УНАПРЕЂЕЊЕ КРЕДИБИЛИТЕТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ПРОГНОЗА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ 

РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано Разлози 

за 

одступа

ње од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

1.1.Ојачани 

капацитети 

Министарства 

финансија за 

унапређене 

макроекономске 

пројекције и 

побољшан 

методолошки 

приступ 

Јачање 

капацитета за 

спровођење 

анализа макро 

фискалне 

одрживости 

IV 

квартал 

2017. 

  
Започета серија 

радионица (детаљно у 

наративном делу)  

   

МФ/ Сектор за 

макроекономске 

и фискалне 

анализе и 

пројекције 

 



  

                                                           

1 два радна места у Одсеку за фискалне пројекције и координацију и управљање сопственим средствима ЕУ у оквиру Одељења за фискалну анализу и пројекције и координацију и управљање 

сопственим средствима ЕУ при Сектору Министарства финансија за макроекономску и фискалну анализу и пројекције 

МЕРА 1 УНАПРЕЂЕЊЕ КРЕДИБИЛИТЕТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ПРОГНОЗА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк 

ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекиван

о време 

реализаци

је 

активност

и 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

1.2 Обезбеђени 

административни и 

технички 

капацитети за 

управљање 

сопственим 

средствима ЕУ 

Јачање 

капацитета 

координаци

оног тела и 

свих других 

институција 

укључених 

у наплату 

прихода 

ради 

исправног 

обрачунава

ња, 

рачуноводс

тва, 

предвиђања

,прикупљањ

а, плаћања 

и контроле 

сопствених 

средстава. 

II 

квартал 

2017. 

Именовано 

посебно 

особље код 

партнерских 

институција. 

Усвојена 

методологија 

за обрачун, 

књижење, 

прогнозу, 

наплату, 

плаћање и 

контролу 

сопствених 

средстава 

(2017.) 

 

Током 

извештајног 

периода основана 

је ужа 

организациона 

јединицаМФ-а1 и 

ојачани 

административни 

капацитети и 

оперативна знања 

партнерских 

институција 

учешћем на 

бројним обукама 

(детаљно у 

наративном делу). 

  

Припрема и 

усвајање новог  
Правилника о 

унутрашњем 

уређењу и 

систематизациј

и радних места 

у МФ  

 

МФ/Сектор за 

макроекономске 

и фискалне 

анализе и 

пројекције 

Пореска 

управа,                          

Управа 

царина,                             

Управа за 

трезор 



МЕРА 2 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прил

ожен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

  

2.1 Проширен 

институционални 

обухват у 

републичком 

буџету 

Постепено и 

систематско 

укључивање 

сопствених 

средстава 

буџетских 

корисника у 

републички 

буџет 

IV 

квартал 

2020. 

Поуздани 

финансијски 

планови 

индиректних 

буџетских 

корисника 

обухваћени у 

републичком 

буџету (2018)                                    

ИВ:   Укључени 

судови, јавни 

тужиоци и 

правосудне 

институције 

(почетак 2016)                                           

ЦВ: Укључени 

затвори, 

институције 

културе (2017) 

ЦВ:  Укључене 

институције 

социјалне 

заштите 

(2018) 

  

  Систем 

извршења 

буџета 

Управе за 

трезор је у 

2016. години 

укључио 247 

додатних 

индиректних 

буџетских 

корисника и 

извршене су 

припремне 

активности за 

укључивање 

других 

институција 

    

Очекивано 

време за 

укључивање 

затвора и 

установа 

културе је 

2018. г., а за 

социјалне 

установе 

2019. г. 

МФ/ Сектор 

буџета 

Индиректни 

буџетски 

корисници 



МЕРА 2 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 
Шта се 

постигло 

активношћу, 

уз линк ка 

документу/пр

иложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

  

2.2 Проширен 

обухват 

екстерних 

извора 

финансирања у 

републичком 

буџету 

Постепено и 

систематско 

укључивање 

донаторске 

помоћи у 

републички 

буџет и 

документације о 

извршењу 

буџета 

IV 

квартал 

2020. 

Проценат 

екстерних 

средстава 

обухваћених у 

републичком 

буџету и 

документацији о 

извршењу 2018. 

у поређењу са 

иницијалном 

вредношћу у 

2016. 

         
МФ/ 

Сектор 

буџета 

Европска 

комисија,        

Билатерални 

донатори, 

Канцеларија 

за европске 

интеграције 



МЕРА 3 ДАЉА ПРИМЕНА ВИШЕГОДИШЊЕГ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

3.1 

Унапређен 

процес 

програмског 

буџетирања 

Набавка и 

прилагођавање 

софтвера за 

управљање 

јавним 

финансијама, 

који повезује 

планирање, 

извршење и 

контролу 

IV 

квартал 

2016. 

Проценат 

усаглашеност

и 

програмских 

структура 

буџетских 

корисника са 

Упутством за 

припрему 

програмског 

буџета                

ИВ: % треба 

да се утврди 

после 

усвајања 

Упутства                       

ЦВ: Треба да 

се утврди  

  

Израђен је софтвер за 

припрему буџета БИС 

(Budget Information 

System).  

 

Интеграција 

постојећег 

софтвера за 

извршење 

буџета са 

новим БИС 

системом и 

другим 

системима, 

као што је 

Информацио

ни систем 

јавних 

политика за 

планирање и 

извештавање 

о јавним 

политикама 

IV квартал 

2017. 

МФ/ 

Сектор 

буџета 

Генерални 

секретаријат 

Владе, 

Републички 

секретаријат 

за јавне 

политике,                                 

Служба за 

управљање 

кадровима 

  



МЕРА 3 ДАЉА ПРИМЕНА ВИШЕГОДИШЊЕГ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 3.1 

Унапређен 

процес 

програмског 

буџетирања 

Прилагођавање  

софтвера за 

управљање 

јавним 

финансијама 

како би се 

обезбедио 

одговарајући 

интерфејс са 

модулом за 

планирање 

јавних 

политика 

II 

квартал 

2017. 

Проценат 

усаглашеност

и 

програмских 

структура 

буџетских 

корисника са 

Упутством за 

припрему 

програмског 

буџета                

ИВ: % треба 

да се утврди 

после 

усвајања 

Упутства                       

ЦВ: Треба да 

се утврди  

   

Закон о 

планском 

систему још 

није усвојен 

Усвајање 

Закона о 

планском 

систему и 

припрема 

пројектне 

документациј

е 

IV квартал 

2017. 

МФ/ 

Сектор 

буџета 

Генерални 

секретаријат 

Владе, 

Републички 

секретаријат 

за јавне 

политике,                                 

Служба за 

управљање 

кадровима 

  



МЕРА 3 ДАЉА ПРИМЕНА ВИШЕГОДИШЊЕГ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекиван

о време 

реализаци

је 

активност

и 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 3.1 

Унапређен 

процес 

програмског 

буџетирања 

Анализа 

процеса, 

праћење и 

контрола 

програмског 

буџетирања и 

дефинисање 

препорука за 

побољшања 

I квартал 

2016. 
   

МФ је унапредило 

Упутство за израду 

програмског буџета 

(објављено у фебруару 

2014. г.). Измене су 

усмерене на 

унапређење 

програмских 

информација и праћење 

остварења мањег броја 

кључних програмских 

циљева, као и 

појашњене улоге и 

одговорности у 

годишњем циклусу 

израде програмског 

буџета.  

Методолошка 

унапређења су 

примењена од буџета за 

2017.  и подржана су 

кроз нови 

информациони систем 

за припрему буџета. 

Линк ка документима: 

http://www.mfin.gov.rs/p

ages/article.php?id=1265

0  

Проценат 

усклађено

сти 

програмск

их 

структура 

буџетских 

корисника 

са 

Смерница

ма 

достигао 

је 82%. 

  

МФ/ 

Сектор 

буџета 

Генерални 

секретаријат 

Владе, 

Републички 

секретаријат 

за јавне 

политике,                                 

Служба за 

управљање 

кадровима 

Унапређење 

методологије за 

програмски 

буџет и 

припрема нових 

упутстава у 

складу са 

препорукама 

II 

квартал 

2016. 

     

http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12650
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12650
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12650


 

МЕРА 3 ДАЉА ПРИМЕНА ВИШЕГОДИШЊЕГ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк 

ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

парцијално 

реализовано 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 3.1 

Унапређен 

процес 

програмског 

буџетирања 

Спровођење 

обуке државних 

службеника како 

би се унапредио 

програмски 

буџет 

II 

квартал 

2016. 

   

Одржане су обуке 

за кориснике на 

републичком и 

локалном нивоу. 

 

Методолошка 

унапређења су 

примењена за 

буџета за 2017. г. 

и подржана су 

кроз нови 

информациони 

систем за 

припрему буџета. 

   

МФ/ 

Сектор 

буџета 

Генерални 

секретаријат 

Владе, 

Републички 

секретаријат 

за јавне 

политике,                                 

Служба за 

управљање 

кадровима 

Спровођење 

буџетског 

циклуса за 2017. 

г. у складу са 

унапређеном 

методологијом 

II 

квартал 

2016. 

      

  



МЕРА 4 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 
Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

4.1 

Успостављена 

јединствена 

платформа за 

планирање 

капиталних 

пројеката и 

методологија 

за анализу и 

планирање 

јавних 

инвестиција. 

Оцена 

пројеката 

јавних 

инвестиција 

предложених 

од стране 

буџетских 

корисника и 

израда плана 

реализације 

IV 

квартал 

2016. 

Проценат 

прихода по 

основу 

одобрених 

капиталних 

пројеката у 

односу на 

нову 

методологију 

ИВ: 0% 

(2016) 

ЦВ : 

дефинисано у  

2017 

  

Усвојена Уредба о 

садржини, начину 

припреме и оцене, 

као и праћењу 

спровођења и 

извештавању о 

реализацији 

капиталних 

пројеката на 

седници Владе РС, 

27. јуна 2017.г. 

Уредба, 

која даје 

основу за 

оцену и 

праћење 

имплемента

ције 

капиталних 

пројеката 

усвојена је 

у 2. 

кварталу 

2017. г.  

Током 

2018.г.  

МФ/ 

Сектор 

буџета/ 

Одсек за 

оцену 

капитални

х пројеката 

Буџетски 

корисници,     

Канцеларија 

за европске 

интеграције,                     

Републички 

секретаријат 

за јавне 

политике 

Праћење 

реализације 

одобрених 

капиталних 

пројеката и 

предлагање 

мера за 

унапређење 

планирања и 

реализације 

пројеката 

јавних 

инвестиција 

II 

квартал 

2017. 
      Током 

2018.г. 

.   



 

МЕРА 4 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК 
ИНДИКАТОР

И 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 4.1 

Успостављена 

јединствена 

платформа за 

планирање 

капиталних 

пројеката и 

методологија 

за анализу и 

планирање 

јавних 

инвестиција. 

Усклађивање 

планирања, 

оцене и 

одабира свих 

капиталних 

пројеката без 

обзира на 

извор 

финансирања 

(републички 

или локални 

буџети, ЕУ 

фондови и 

други извори) 

и 

извештавање 

IV 

квартал 

2016. 

   

Усвојена Уредба о 

садржини, начину 

припреме и оцене, као 

и праћењу 

спровођења и 

извештавању о 

реализацији 

капиталних пројеката 

на седници Владе РС, 

27. јуна 2017.г. 

(детаљно у 

наративном делу). 

 

Предуслов за 

реализацију 

наведене 

активности је 

доношење 

Уредбе. 

 Током 

2018.г. 

МФ/Сектор 

буџета/ 

Одсек за 

оцену 

капиталних 

пројеката 

Буџетски 

корисници,     

Канцеларија 

за европске 

интеграције,                     

Републички 

секретаријат 

за јавне 

политике 

  



МЕРА 5 УНАПРЕЂЕЊЕ БУЏЕТСКОГ ПЛАНИРАЊА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прил

ожен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

  

5.1 Реални 

подаци о 

фискалном 

утицају 

законодавних 

иницијатива 

Развој 

методологија 

за процене 

основних 

сценарија за 

средњорочни 

период и 

утврђивање 

трошкова 

нових 

политика, 

успостављање 

законодавног 

оквира и 

обезбеђење 

обуке 

IV 

квартал 

2018. 

 

Усвојена 

нова 

методологија 

за процене 

основног 

сценарија и 

утврђивање 

трошкова 

политика  

ИВ: 0 (2015) 

ЦВ: 1 (2017) 

% процена 

заснованих 

на новој 

методологији 

ИВ:0% (2017) 

ЦВ:  треба 

да се утврди 

  

Припремљен

и тестиран 

Нацрт 

методологије 

за основне 

процене и 

трошкове 

политика.  

      
МФ/ Сектор 

буџета 

Буџетски 

корисници 



МЕРА 5 УНАПРЕЂЕЊЕ БУЏЕТСКОГ ПЛАНИРАЊА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/приложе

н документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано Разлоз

и за 

одступ

ање од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

5.2 Боље 

планирање 

јавних 

средстава 

путем веће 

усклађености/ 

поштовања са 

буџетским 

календаром 

Унапређење 

координације и 

усклађености 

планирања и 

програмирања 

екстерне 

помоћи са 

буџетским 

календаром 

IV 

квартал 

2020. 

    

У оквиру 

постојећег 

система 

координације 

помоћи ЕУ и 

развојне помоћи 

успостављен је 

форум за 

комуникацију 

између 

релевантних 

националних 

институција и 

донатора о 

напретку у 

спровођењу 

секторске 

политике, 

планираним 

мерама и 

активностима у 

наредном 

периоду и 

потенцијалним 

финансијским 

недостацима 

  

 

Није реално 

ускладити 

динамику 

планирања и 

програмирањ

а развојне 

помоћи коју 

пружају 

различити 

донатори са 

националним 

буџетским 

календаром, 

јер различите 

владе имају 

своју 

динамику у 

припреми 

буџета 

  
 МФ/ Сектор 

буџета 

Канцеларија 

за европске 

интеграције,                    

Европска 

комисија,       

Билатерални 

донори  

  



МЕРА 5 УНАПРЕЂЕЊЕ БУЏЕТСКОГ ПЛАНИРАЊА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло активношћу, 

уз линк ка документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни 

кораци 

неопходни 

да би се 

активност 

реализова

ла, са 

препорука

ма  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

5.3 Боље 

средњорочно 

планирање 

буџетских 

корисника 

путем веће 

усклађености 

са 

Методологијом 

за израду 

средњорочних 

планова 

институција 

Унапређење 

координације и 

усклађености 

планирања и 

извршења 

буџета од 

стране 

буџетских 

корисника 

путем веће 

усклађености 

са  

Методологијом 

за израду 

средњорочних 

планова 

институција 

IV 

квартал 

2018. 

Усвојена 

Методологија 

за израду 

средњорочни

х планова 

институција 

(2016)  

 

Проценат 

средњорочни

х планова 

буџетских 

корисника 

заснованих 

на новој 

методологији 

ИВ:0% (2016)                     

ЦВ: 100% 

(2018) 

  

Усвајање Закона о 

планском систему 

представља предуслов за 

усвајање методологије за 

средњорочно планирање. 

У извештајном периоду 

испуњени су сви услови за 

достављање Нацрта Закона 

о планском систему РС 

Влади заједно са две 

пропратне уредбе. Линк ка 

Нацрту Закона: 

http://vs3836.cloudhosting.rs

/malodrvo/planski_sistem.pd

f ; линкови ка уредбама: 

http://vs3836.cloudhosting.rs

/malodrvo/Uredba_o_upravlj

anju_JP_2912016.pdf и 

http://vs3836.cloudhosting.rs

/malodrvo/Uredba_o_srednj

orocnom_PLANIRANJU_0

5122016-1.pdf ; линк ка 

Прораму јавне расправе: 

http://vs3836.cloudhosting.rs

/malodrvo/Program_novo.pd

f   

Планирану 

динамику 

усвајања 

пакета 

прописа 

пореметило 

је 

одржавање 

ванредних 

парламента

рних избора 

у другој 

половини 

2016. г. и 

период 

техничке 

Владе.  

 

Очекује се  да 

Закон о 

планском 

систему РС 

буде усвојен 

до краја 2017. 

г., и да 

Методологија 

за 

средњорично 

планирање 

буде усвојена 

у периоду од 

шест месеци 

од ступања 

на снагу 

Закона. 

МФ/Секто

р буџета, 

Републичк

и 

секретариј

ат за јавне 

политике 

Буџетски 

корисниц

и 

  

http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/planski_sistem.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/planski_sistem.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/planski_sistem.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/Uredba_o_upravljanju_JP_2912016.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/Uredba_o_upravljanju_JP_2912016.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/Uredba_o_upravljanju_JP_2912016.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/Uredba_o_srednjorocnom_PLANIRANJU_05122016-1.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/Uredba_o_srednjorocnom_PLANIRANJU_05122016-1.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/Uredba_o_srednjorocnom_PLANIRANJU_05122016-1.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/Uredba_o_srednjorocnom_PLANIRANJU_05122016-1.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/Program_novo.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/Program_novo.pdf
http://vs3836.cloudhosting.rs/malodrvo/Program_novo.pdf


 

МЕРА  6 УНАПРЕЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ И БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћу, 

уз линк ка 

документу/пр

иложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 

ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

6.1 Повећан 

оперативни 

капацитет 

Сектора 

буџета 

Спровођење 

процеса 

институционалног 

јачања Сектора 

буџета, и повећање 

броја запослених 

како би се повећали 

његови оперативни 

капацитети и 

учинак у погледу 

припреме и 

координације 

буџета, праћења 

извршења буџета и 

израде обједињених 

детаљних извештаја 

о извршењу буџета 

II 

квартал 

2016. 

Попуњена 

радна места у 

Сектору 

буџета                 

ИВ: 67% 

(2015)                     

ЦВ: 100% 

(2016) 

  

 У 

извјештајно

м периоду 

Сектор  

буџета је 

остварио 

стопу 

запосленост

и од 70% у 

односу на 

број 

систематизо

ваних 

радних 

места 

Повећање 

броја 

запослених 

није 

реализовано 

због мера 

фискалне 

консолидације 

и ограничења 

масе зарада и 

забране 

запошљавања 

Расписивање 

конкурса за 

запошљавање 

Зависи од 

стварања 

потребних 

услова за 

повећање 

броја 

запослених. 

МФ/Сектор 

буџета 
   

  



  

МЕРА  6 УНАПРЕЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ И БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК 
ИНДИКАТО

РИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 

ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за одступање 

од плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

6.2. Уведене 

јединице за 

анализу и 

планирање 

органа јавне 

управе као 

подршка 

буџетском 

планирању 

повезаном са 

планирањем 

политика 

Спровођење 

процеса 

институционал

ног јачања 

органа јавне 

управе 

(министарстава 

и њихових 

сектора/управа/

инспекција, 

посебних 

организација и 

државних 

служби) за 

обављање 

неопходних 

анализа, 

планирања и 

буџетирања 

увођењем 

јединица за 

анализу и 

планирање 

  IV 

квартал 

2017. 

Уведене 

јединице за 

анализу и 

планирање  

(2017) 

Проценат 

органа 

јавне 

управе са  

уведеним 

јединицама 

за анализу 

и  

планирање 

ИВ:0% 

(2016) 

ЦВ: биће 

накандно 

утвђена 

 

У претходном 

периоду РСЈП 

је радио на 

изградњи 

сопствених и 

аналитичких 

капацитета 

других органа 

државне 

управе у циљу 

планирања, 

израде, 

спровођења и 

праћења 

спровођења 

јавних 

политика 

заснованих на 

доказима и 

релевантним 

подацима 

(детаљно у 

наративном 

делу). 

Потребне су 

измене Уредбе о 

начелима за 

унутрашње 

уређење и 

систематизацију 

радних места у 

министарствима, 

посебним 

организацијама и 

службама Владе, 

како би се 

створили 

предуслови за 

увођење јединица 

за анализу и 

планирање органа 

јавне управе као 

подршка 

буџетском 

планирању 

повезаном са 

планирањем 

јавних политика.  

Формулисање 

и усвајање 

измена Уредбе 

о начелима за 

унутрашње 

уређење и 

систематизациј

у радних места 

у 

министарствим

а, посебним 

организацијама 

и службама 

Владе и других 

прописа којима 

се уређују 

послови 

државне 

управе, као и 

организовање 

обука 

 

МФ/ 
Ministry 

of Public 

Administr

ation and 

Local Self-

Governme

nt 

 Генерални 

секретаријат 

Владе, 

Републички 

секретаријат за 

јавне политике,                             

Буџетски 

корисници, 

Министарство 

државне управе 

и локалне 

самоуправе  



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло активношћу, уз 

линк ка документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ 
ПАРТН

ЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано  

7.1 Спроведена 

Стратегија  за  

трансформациј

у Пореске 

управе 

Јачање руковођења 

и основних 

функција Пореске 

управе, унапређење 

организационе 

структуре и 

пословних процеса, 

унапређења услуга 

пореским 

обвезницима 

IV 

квартал 

2020. 

Проценат 

остварених 

активности 

Стратегије 

ИВ: 15% 

(2015) 

ЦВ: 52% 

(2016) 

ЦВ: 61 % 

(2017) 

ЦВ: 63 % 

(2018) 

ЦВ: 67% 

(2019) 

ЦВ: 100% 

(2020) 

  

Током протекле две године 

направљени су значајни 

напори у реализацији 

Програма, до краја 2016. 

године достигнут је ниво од 

52% реализованих 

активности. Линк ка 

Стратегији ПУ: 

http://www.purs.gov.rs/o-

nama/program-

transformacije.html. Линк ка 

организационој структури 

ПУ: http://www.purs.gov.rs/o-

nama/organizaciona-sema.html; 

(детаљнo у наративном делу) 

 

У складу са 

препорукам

а ММФ-а, 

ревизија 

Програма је 

у току, с 

обзиром да 

неки 

почетни 

рокови нису 

реални. 

Програм 

трансформа

ције ће бити 

ревидиран и 

ажуриран 

до краја 

2017. г. 

IV квартал 

2020 
Пореска 

управа 
МФ 

  

http://www.purs.gov.rs/o-nama/program-transformacije.html
http://www.purs.gov.rs/o-nama/program-transformacije.html
http://www.purs.gov.rs/o-nama/program-transformacije.html
http://www.purs.gov.rs/o-nama/organizaciona-sema.html
http://www.purs.gov.rs/o-nama/organizaciona-sema.html


МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло активношћу, уз 

линк ка документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛА

Ц 
ПАРТНЕРИ 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана  

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама  

Очекивано време 

реализације 

активности 

парцијално 

реализовано 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

7.2 Веће 

добровољно 

поштовање 

пореских 

прописа, 

смерница и 

процедура 

Вршење анализе 

(i) закона и 

прописа, 

укључујући 

кривично 

законодавство, 

упутства и 

административн

е/оперативне 

процедуре; (ii) 

информација за 

утврђивање 

пореских 

обавеза; и (iii) 

препрека за 

оспоравање 

решења о 

пореској 

обавези, које 

морају да се 

разјасне. 

IV 

кварта

л 2017. 

Процентуалн

о учешће 

укупне 

(волонтерске) 

наплате 

пореза од 

укупних 

пореских 

прихода 

процењених у 

буџету 

ИВ 2014: 85% 

ЦВ 2016: 86%                     

ЦВ 2017:87% 

 

Проценат редовне наплате 

пореза за 2016. г. је 96%. У 

марту 2016. г. формиране су 

две радне групе: Радна 

група за анализу законских  

решења у области пореског 

поступка и пореске 

администрације; Радна 

група за анализу законских  

решења у области пореза на 

доходак грађана. У октобру 

2016. г. формирана је Радна 

група за израду Нацрта 

закона о изменама и 

допунама Закона о порезима 

на употребу, држање и 

ношење добара, у делу 

којим се уређује 

опорезивање употребе 

моторних возила. Измене 

Кривичног закона РС 

усвојене су у вези са 

кривичним делом утаје 

пореза (из члана 229. став 

1.) који ће се примењивати 

од 1. марта 2018. г. (и биће 

предвиђено чланом 225) 

   
Пореска 

управа 
МФ 

  



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк 

ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана  

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 7.2 

Веће 

добровољно 

поштовање 

пореских 

прописа, 

смерница и 

процедура  

 

Анализа процеса рада и 

стандардних оперативних 

процедура пореских 

инспектора како би се 

проверило да ли су њихове 

функције и прерогативи 

јасни, да би се смањиле 

дискреционе одлуке. 

I квартал 

2017. Процентуално 

учешће укупне 

(волонтерске) 

наплате пореза 

од укупних 

пореских 

прихода 

процењених у 

буџету 

ИВ 2014: 85% 

ЦВ 2016: 86%                     

ЦВ 2017:87% 

  

Ревидирање 

методолошког 

упутства за 

евидентирање 

промета преко 

фискалне касе 

   

Пореска 

управа 
МФ 

Унапређење јасноће и 

корисности информација о 

пореским обавезама 

успостављањем посебног 

сектора/организационог 

дела за пружање услуга 

пореским обвезницима у 

оквиру ПУРС. 

IV 

квартал 

2017. 

 

Формиран је 

посебан  Сектор  у 

оквиру ПУ чији је 

задатак пружање 

услуга пореским 

обвезницима.    

Одбор за 

трансфорамцију је 

припремио и 

усвојио 

Стартегију за 

пружање услуга 

пореским 

обвезницима у 

децембру 2016.г. 

   

  



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 

ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

7.3  Царински 

систем 

унапређен и 

модернизован 

Спровођење 

ERIAN -а (Система 

управљања 

анализом ризика), 

експертског 

система - модула 

чији општи циљ је 

да се врши online 

евалуација 

декларација које 

се обрађују у 

систему обраде 

декларација према 

спецификацијама 

модела (профила) 

ризика које су 

сачинили 

аналитичари 

ризика у ERIAN-

овој централној 

архиви профила 

ризика. 

IV 

квартал 

2018. 

Проценат 

оствaрене 

наплате у односу 

на одобрену 

буџетску 

процену 

ИВ 2014: биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2017: биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2018:биће 

накнадно 

одређено 

Повећање  

наплате у односу 

на % БДП 

ИВ 2014:биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2016:биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2017:биће 

накнадно 

одређено 

  

У току је 

спровођење 

ERIAN -а. 

Систем ERIAN 

за контролу 

транзитних 

процедура 

националног 

(НТ) и 

заједничког 

транзита (Т1, 

Т2, Т-), 

спроведен кроз 

NCTS (Нови 

рачунарски 

транзитни 

систем), 

успостављен је 

од фебруара 

2016.г. 

За потребе 

интегрисања 

ISCS са новим 

системом 

ERIAN-om, за 

све царинске 

дозвољене 

поступке и 

улазно/излазну 

евиденцију 

друмских 

моторних 

средстава, 

потребно је 

додатно време 

и додатни IKT 

системи да би 

били 

компатибилни.   

 

Вођење 

аутоматизован

их увозних и 

извозних 

система 

AIS&AES; 

проширење 

репетитора за 

SEED на остале 

граничне 

испоставе. 

IV квартал 

2020 
Управа 

царина 
МФ 

  



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 7.3  

Царински 

систем 

унапређен и 

модернизован 

Унапређење мера 

за борбу против 

корупције 

IV 

квартал 

2018. 

Проценат 

оствaрене 

наплате у односу 

на одобрену 

буџетску 

процену 

ИВ 2014: биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2017: биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2018:биће 

накнадно 

одређено 

Повећање  

наплате у односу 

на % БДП 

ИВ 2014:биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2016:биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2017:биће 

накнадно 

одређено 

  

Урађена Анализа 

ризика на корупцију 

правног оквира 

царинског система. 

Одржан је први део  

обуке за припаднике 

Одељења за 

унутрашњу контролу 

УЦ-Методи истраге 

корупције у царини- 

на Криминалистичко 

полицијској 

академији у 

организацији GIZ 

пројекта. Линк ка 

вестима: 

http://www.kpa.edu.rs/

cms/akademija/vesti/22

90-obuka-za-

pripadnike-uprave-

carina-ministarstva-

finansija.html  .У 

складу са 

планираним, у 

јануару 2017. г. 

одржан је други део 

обуке службеника УЦ 

Одељења за 

унутрашњу контролу. 

  

Рокови за 

активност 

„Унапређе

ње мера за 

борбу 

против 

корупције

“ су 

одређени 

Акционим 

планом за 

Преговара

чко 

поглавље 

23 и она 

ће се 

спроводит

и кроз ПП 

23. 

Управа 

царина 
МФ 

  

http://www.kpa.edu.rs/cms/akademija/vesti/2290-obuka-za-pripadnike-uprave-carina-ministarstva-finansija.html
http://www.kpa.edu.rs/cms/akademija/vesti/2290-obuka-za-pripadnike-uprave-carina-ministarstva-finansija.html
http://www.kpa.edu.rs/cms/akademija/vesti/2290-obuka-za-pripadnike-uprave-carina-ministarstva-finansija.html
http://www.kpa.edu.rs/cms/akademija/vesti/2290-obuka-za-pripadnike-uprave-carina-ministarstva-finansija.html
http://www.kpa.edu.rs/cms/akademija/vesti/2290-obuka-za-pripadnike-uprave-carina-ministarstva-finansija.html
http://www.kpa.edu.rs/cms/akademija/vesti/2290-obuka-za-pripadnike-uprave-carina-ministarstva-finansija.html


МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 7.3  

Царински 

систем 

унапређен и 

модернизован 

Модернизација 

Царинске 

лабораторије 

IV 

квартал 

2018. 

Проценат 

оствaрене 

наплате у односу 

на одобрену 

буџетску 

процену 

ИВ 2014: биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2017: биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2018:биће 

накнадно 

одређено 

Повећање  

наплате у односу 

на % БДП 

ИВ 2014:биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2016:биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ 2017:биће 

накнадно 

одређено 

  

Пројекат tvinning 

light "Стварање 

услова за јачање 

капацитета 

Лабораторије за 

царинску 

администрацију 

РС", финансиран из 

ИПА 2013, започео 

је у јуну 2017. г. 

Пројекат ће трајати 

шест месеци. 

Суфинансирање 

пројекта је 

планирано из буџета  

за 2017.г. 

   
Управа 

царина 
МФ 

  



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

7.4 

Унапређени 

жалбени 

механизми 

Спровођење анализе 

независне жалбене 

функције.   Главни 

исход ове 

активности треба да 

буде: (i) систем 

праћења и 

евалуације 

жалбених предмета; 

и (ii) расподела 

предмета узимајући 

у обзир протекло 

време и број и 

величину предмета. 

IV 

квартал 

2018. 

% усвојених 

жалби у 

односу на 

укупан број 

завршених 

жалби 

ИВ: 37,71% 

ЦВ: 2015. - 

36,2%; 

ЦВ: 2016. - 

35,5%; 

ЦВ:  2017. - 

34,8%; 

ЦВ:  2018. - 

34,1%. 

  

Остварен је напредак 

имајући у виду да је за 

2016. г. проценат 

усвојених жалби у 

односу на укупан број 

завршених жалби био 

33,47%, значајно боље 

од планираног.  

Законом о изменама и 

допунама Закона о 

пореском поступку и 

пореској 

администрацији 

("Службени гласник 

РС" бр.108/16) 

прописано је да 

другостепени порески 

поступак води посебан 

организациони део 

образован у МФ, те 

почев од 1. јула 2017. г. 

престају надлежности 

ПУ у погледу 

овлашћења за 

решавање у 

другостепеном 

пореском поступку.     

   
Пореска 

управа 
МФ 

  



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано Разлози 

за 

одступа

ње од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

7.5 

Успостављене 

одговарајуће 

везе између 

различитих 

база података у 

оквиру 

Пореске управе 

и између 

система 

Регистра 

пореских 

обвезника и 

других 

регистарских 

система 

Мапирање 

процеса у 

погледу 

постојећих веза 

између ПУ и 

других 

регистарских 

система и 

прописа из 

финансијског 

сектора, процена 

ICT капацитета 

за међусобно 

повезивање 

различитих 

регистара у 

online режиму; и 

дефинисање 

мапе пута и 

временских 

рокова за 

решавање тог 

питања. 

IV 

квартал 

2017. 

Број 

интерактивних 

база података  

у Пореској 

управи                                

ИВ: 2 (2015)                     

ЦВ: 3 (2017) 

  

Са Агенцијом за 

привредне регистре у 

целости је успостављен 

једношалтерски систем 

регистрације 

привредних субјеката и 

остављена могућност 

подношења 

евиденционе пријаве за 

ПДВ и подношење 

захтева за паушално 

опорезивање у случају 

новооснованог 

привредног субјекта. 
Почела је боља размена 

података са АПР-ом. 

Подршка је спроведена 

за члан 29 ЛТПТА, тј. 

Блокирање статусних 

промена у АПР у 

случају ПУ започела је 

ревизију са одређеним 

привредним субјектом. 

   
Пореска 

управа 
МФ 

  



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло активношћу, уз линк 

ка документу/приложен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ 

РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 
Разлози 

за 

одступа

ње од 

плана  

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 7.5 

Успостављене 

одговарајуће 

везе између 

различитих база 

података у 

оквиру Пореске 

управе и између 

система Регистра 

пореских 

обвезника и 

других 

регистарских 

система  

Оцена 

интерних 

процедура у 

ПУ како би 

се 

контролисало 

и обезбедило 

да се 

Регистар 

пореских 

обвезника 

редовно 

ажурира 

IV 

квартал 

2017. 

Број 

интерактивни

х база 

података  у 

Пореској 

управи                                

ИВ: 2 (2015)                     

ЦВ: 3 (2017) 

  

Јединствени регистар пореских 

обвезника се ажурира на основу 

преузетих података од АПР, у 

оквиру једношалтерског 

система.Започет је пројекат за 

унапређење количине и 

квалитета података о пореским 

обвезницима у Јединственом 

регистру пореских обвезника. У 

прва два квартала 2017. г. 

направљена је прелиминарна 

анализа потребних ресурса за 

електронску размену података са 

присилном наплатом НБС 

(блокада и деблокада).Од 

01.06.2017. Уведено је е-зуп 

(Закон о управном поступку) и 

представљене су активности на 

успостављању веза између 

главних државних регистара. 

   
Пореска 

управа 
МФ 

  



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло активношћу, уз линк 

ка документу/приложен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ 

РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 
Разлози 

за 

одступа

ње од 

плана  

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 7.5 

Успостављене 

одговарајуће 

везе између 

различитих база 

података у 

оквиру Пореске 

управе и између 

система Регистра 

пореских 

обвезника и 

других 

регистарских 

система  

Успостављањ

е IT система 

(EIS) у вези 

са процесом 

европских 

интеграција 

(захтеви из 

поглавља 16) 

IV 

квартал 

2020. 

   

Мисија DG TAXUD  спроведена 

је 8. децембра 2016. г. у 

просторијама ПУ у оквиру којег 

су дате  прелиминарне препоруке 

док коначни извештај још није 

усвојен (детаљно у наративном 

делу). 

   
Пореска 

управа 
МФ 

  



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/приложе

н документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 

ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

7.6 Уведене 

ефикасније 

казне за 

непоштовање 

прописа у 

погледу 

обавезе 

регистрације 

и подношења 

пријава 

Ревидирање и 

ажурирање закона и 

прописа, укључујући 

кривично 

законодавство у 

погледу казни за 

непоштовање прописа 

о обавези 

регистрације и 

подношења пријава. 

IV 

квартал 

2018. 

Повећање % 

наплате 

прихода 

ИВ: (2015) 

ЦВ: % (2018) 

  

Донет је Закон о 

изменама и 

допунама Закона 

о пореском 

поступку и 

пореској 

администрацији 

("Службени 

гласник РС" 

бр.108/16).  

Измене 

Кривичног 

закона РС 

усвојене су у 

вези са 

кривичним 

делом утаје 

пореза (из члана 

229. став 1.) 

   
Пореска 

управа 
МФ 

  



 

МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 
Разлози за 

одступање 

од плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре рока 

није реализовано 

7.7 

Унапређена 

пракса 

управљања 

ризицима 

Реализација годишњег 

плана контроле 

заснованог на 

идентификованим 

ризицима и 

оптимизација 

контролисања планова 

пореске контроле из 

централе тако да се 

фокусирају на велике 

пореске обвезнике како 

би се побољшао 

проценат „контрола са 

неправилностима“, 

анализа распоређивања 

инспектора контроле 

како би се обезбедила 

оптимална 

дистрибуција вештина, 

и примена система 

праћења и евалуације 

како би се омогућило 

менаџерима да прате 

учинак 

IV 

квартал 

2017. 

% контроле о 

неправилност

има                 

ИВ: 33,06% 

2014               

ЦВ 33,5% 

2015                

ЦВ 35% 2016                    

ЦВ 36% 2017 

 

Проценат 

контрола о 

неправилностима 

за 2016. г. је изнад 

циљане вредности 

и износи 35,66%. 

На основу  

Годишњег плана 

пореске контроле 

врши се одабир 

обвезника по 

секторима и 

гранама 

делатности на 

основу 

критеријума 

анализе ризика. 

Развијени су 

критеријуми 

анализе ризика за 

ПДВ који се 

стално 

усавршавају и 

дефинишу нови. У 

изради је анализа 

ризика за 

контролу пореза 

на добит. 

   
Пореска 

управа 
МФ 



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк 

ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 7.7 

Унапређена 

пракса 

управљања 

ризицима 

Реализација годишњег 

плана контроле 

заснована на 

критеријумима 

управљања ризицима за 

одабир предмета за 

зелену, жуту или црвену 

траку, путем унапређења 

профила ризика за 

овлашћене привредне 

субјекте, примена 

механизама контроле 

квалитета како би се 

обезбедило да су 

критеријуми ризика 

правилно примењени на 

границама, и систем 

праћења  и евалуације 

како би се омогућило 

руководиоцима да врше 

надзор над учинком. 

IV 

квартал 

2017. 

% контроле о 

неправилност

има                 

ИВ: 33,06% 

2014               

ЦВ 33,5% 

2015                

ЦВ 35% 2016                    

ЦВ 36% 2017 

  

Оправданост 

одабраних 

критеријума 

оцењује се на 

основу резултата 

контрола, кроз 

унете 

неправилности и 

запажања у 

контролама.  

Сачињен 

Годишњи план 

контроле за 2017. 

годину. У 2016. г. 
проценат контрола 

са 

неправилностима 

износи 35,66%. 

Повећање јасно 

показује стална 

побољшања 

извршених 

анализа ризика, 

према којима се 

планови контроле 

припремају на 

месечном и 

годишњем нивоу. 

   
Пореска 

управа 
МФ 

  



МЕРА 7 УНАПРЕЂЕЊЕ НАПЛАТЕ ПРИХОДА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано Разлози 

за 

одступа

ње од 

плана  

Кључни кораци 

неопходни да би се 

активност 

реализовала, са 

препорукама  

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

7.8 

Унапређени 

системи 

информисања 

и контроле у 

вези са 

доспелим 

неизмиреним 

обавезама и 

надзор 

Унапређење 

контролних 

механизама како би се 

добијале ажурне 

информације о 

доспелим неизмиреним 

обавезама. Примена 

делотворнијих казни за 

закаснеле уплате да би 

се подстакло 

благовремено плаћање. 

Имплементације ICT 

система као подршке 

функцији управљања 

дуговањима. 

I квартал 

2018. 

Проценат 

дуговања 

према 

процењеним 

пореским 

обавезама                           

ИВ:  % (2014)                    

ЦВ:  

Смањење (да 

се утврди)% 

дуговања 

према 

процењеним 

пореским 

обавезама 

(2018) 

  

Делотворније казне 

за закаснеле/ 

неизвршене уплате 

јавних прихода 

допринео би 

повећању степена 

добровољног 

плаћања пореских 

обавеза; У циљу 

добијања 

ажуриранних 

података о доцњи, 

механизми контроле 

су побољшани са 

изменама и 

допунама Закона о 

пореском поступку 

и пореској 

администрацији, 

којим је предвиђено 

да ванбилансно 

пореско 

рачуноводство држи 

трагове 

неисплаћених 

пореских дуговања. 

   
Пореска 

управа 
МФ 

  



МЕРА 8 УНАПРЕЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ ПРЕУЗЕТИХ ОБАВЕЗА И УПРАВЉАЊЕ ГОТОВИНОМ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

8.1 

Обезбеђена 

адекватност 

одобрених 

буџетских 

квота и 

унапређено 

планирање 

токова 

новца. 

Покретање 

процедура које би 

омогућиле 

Министарству 

финансија да 

процени поузданост 

пријављених 

потреба за 

готовином од стране 

корисника јавних 

средстава, како би 

се обезбедила 

адекваност 

буџетских квота и 

укупне потребе у 

готовинским 

средствима, и 

побољшање 

дневног, месечног и 

кварталног 

планирања токова 

новца. 

I квартал 

2018. 

Расходи у 

вишегодишњим 

пројектима не 

прелазе износ 

одобреног 

буџета               

ИВ: Разлика 

између расхода у 

вишегодишњим 

пројектима и 

одобрених 

буџета (2017.)                                         

ЦВ: (треба да се 

утврди) % 

смањења   

разлике између 

расхода у 

вишегодишњим 

пројектима и 

одобрених 

буџета (2018.) 

      
Корисници 

јавних 

средстава 

МФ/Управа за 

трезор 

 

  



МЕРА 8 УНАПРЕЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ ПРЕУЗЕТИХ ОБАВЕЗА И УПРАВЉАЊЕ ГОТОВИНОМ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 

ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

8.2 Појачана 

контрола над 

вишегодишњим 

преузетим 

уговорним 

обавезама 

Анализа и 

примена 

системског 

приступа за 

одобрење 

евиденције и 

праћење 

вишегодишњих 

уговорних 

обавеза. 

IV 

квартал 

2018. 

Преузете обавезе 

евидентиране у 

систему Трезора 

у року од (треба 

да се утврди) 

дана од 

потписивања 

уговора 

ИВ: проценат 

преузетих 

обавеза 

евидентираних у 

прописаном 

року(2016) 

ИВ: повећање 

преузетих 

обавеза (2017.) 

      
Управа за 

трезор 
МФ 

  



МЕРА 9 УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк 

ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

9.1 

Пројектован 

и уведен 

софтвер за 

управљање 

јавним дугом 

Набавка, 

пројектовање, 

прилагођавање и 

спровођење 

софтвера за 

управљање јавним 

дугом укључујући 

одговарајући 

модел за 

унапређење 

управљања 

ризиком јавног 

дуга, анализу 

сценарија, стрес 

тестове и друге 

релевантне 

анализе 

I квартал 

2017. 

Успостављен 

оперативни 

систем 

управљања 

јавним дугом 

(2017) 

ИВ: 0 

ЦВ: 1 

  

У току је израда 

софтвера за 

управљање јавним 

дугом. Прве две 

фазе су завршене. 

Трећа фаза, Фаза 

развоја софтвера 

фаза 1, почела је у 

јулу 2017. г. 

Каснило 

одобрење 

донације од 

стране 

шведских 

инситутција. 

 
I квартал 

2018. 
Управа за 

јавни дуг 
МФ 

  



МЕРА 9 УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло активношћу, уз 

линк ка документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

9.2 

Утврђена 

методологиј

а за анализу 

дугорочне 

одрживости 

јавног дуга 

Развој и примена 

методологије за 

вршење анализа 

дугорочне 

одрживости 

јавног дуга 

I 

кварта

л 2017. 

Развијена 

стандаризована 

методологија 

дефинисана 

интерном 

процедуром 

УЈД 

ИВ: 0 (2015)                    

ЦВ: 1 

  

У току је израда методологије 

прилагођене за спровођење 

дугорочних анализа 

одрживости јавног дуга. 

Развој ове нове методологије 

додатно ће побољшати рад 

УЈД-а, имајући у виду да УЈД 

тренутно користи стандардне 

моделе Средњорочне 

стратегије управљања дугом и 

анализе одрживости дуга, за 

анализу дуга. 

  
IV квартал 

2017. 

Управа за 

јавни дуг 
МФ 

9.3 Уведен 

систем 

примарних 

дилера 

Стварање и 

примена нове 

организације 

примарног 

тржишта 

државних 

хартија од 

вредности 

увођењем 

система 

примарних 

дилера 

I 

кварта

л 2018. 

Уводен систем 

примарних 

дилера 

ИВ: 0 

ЦВ: 1 (2018) 

 

Ради се на развоју тржишта и 

креирању бенчмарк емисија 

државних обвезница што је 

предуслов за увођење 

примарних дилера. 

   

  



МЕРА 9 УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

9.4 Усвојен 

подзаконски 

акт за 

трансакције у 

финансијски

м дериватима 

Израда 

документације и 

примена правног 

оквира за 

трансакције у 

финансијским 

деривативима 

I квартал 

2017. 

 

Развијена 

стандаризована 

методологија 

дефинисана 

интерном 

процедуром 

УЈД 

ИВ: 0 (2015)                    

ЦВ: 1 

  
У току су преговори 

за ISDA споразум. 
   

Управа за 

јавни дуг 
МФ 

9.5 

Дефинисање 

процедура за 

имовину 

којом се 

управља 

Јачање капацитета 

и припрема закона 

и прописа везаних 

за имовину којом 

се управља 

I квартал 

2017. 

Усвојене 

процедуре за 

имовину којом 

се управља 

ИВ: 0 

ЦВ: 1(2017) 

 

На основу чл. 11. 

став 4. Закона о 

јавном дугу, 

именован је 

Комитет за 

управљање јавним 

дугом и средствима 

финансијске 

имовине РС под 

управљањем;  

   

  



МЕРА 9 УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк 

ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

9.6 Усвојен 

подзаконски 

акт за 

праћење 

пројектних 

зајмова 

Праћење 

пројектних зајмова 

– успостављање 

новог система 

I 

квартал 

2017. 

Усвојен 

подзаконски 

акт о 

пројектним 

зајмовима 

 

ИВ: 0                                 

ЦВ: 1(2017) 

  

Уредба о 

садржају, начину 

припреме и 

евалуације и 

праћењу и 

извјештавању о 

реализацији 

капиталних 

пројеката усвојена 

је у јуну 2017. 

године. Уредба 

такође обухвата 

праћење 

имплементације 

пројеката 

финансираних из 

зајмова. 

   

Управа за 

јавни дуг 
МФ 

9.7 

Способнији 

запослени у  

Управи за 

јавни дуг 

 

Вршење обуке 

државних 

службеника како 

би се повећали 

људски капацитети 

Управе за јавни 

дуг 

I 

квартал 

2018. 

Повећање броја 

запослених у 

УЈД 

ИВ: број 

попуњених 

радних места 

31 (2016) 

ЦВ: повећање 

броја 

запослених за  

100 % у 2018. 

 

У току 

извештајног 

периода 

запосленима УЈД 

су обезбеђене 

обуке. 

   



 

 

МЕРА 10 УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНА И ПРОПИСА И ПРОЦЕДУРА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ 

РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 
Разлози 

за 

одступа

ње од 

плана 

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

10.1 Већа 

транспарентност 

планирања 

набавки 

 

Обавезно 

објављивањ

е планова 

набавки на 

Порталу 

јавних 

набавки 

IV 

квартал 

2016. 

Број ентитета набавки 

који објављују план 

јавних набавки на 

порталу јавних 

набавки у односу на 

укупан број ентитета 

набавки на порталу 

јавних набавки 

ИВ: 0 

ЦВ: Биће накнадно 

утбрђена  у 2016 

 

Све заинтересоване 

стране имају могућност 

увида у планове јавних 

набавки наручилаца. 

Активност је 

допринела унапређењу 

транспарентности 

поступака јавних 

набавки.  Линк ка 

Порталу:  
http://portal.ujn.gov.rs/  

   

Управа за 

јавне 

набавке 

 

10.2 Систем 

јавних набавки 

је функционално 

и оперативно 

унапређен 

 

Организова

ње обуке о 

процедурам

а јавних 

набавки за 

овлашћена 

лица и 

доносиоце 

одлука 

IV 

квартал 

2016. 

Број сертификованих 

службеника за јавне 

набавке 

ИВ: 1.810 (2015) 

ЦВ: 2.300 

Број обука за 

овлашћена лица и 

доносиоце одлука 

(20 ученика) 

ИВ: 2 (2015) 

ЦВ: 2 (2016) 

ЦВ: 2 (2017) 

ЦВ: 2 (2018) 

 

Сертификовано 3288 

службеника (142%). 

Реализовано је 100% 
обука. (детаљно у 

наративном делу). 

   

http://portal.ujn.gov.rs/


  

МЕРА 10 УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАКОНА И ПРОПИСА И ПРОЦЕДУРА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 10.2 

Систем јавних 

набавки је 

функционално 

и оперативно 

унапређен 

Обука/специјализација 

тужилаца и судија у 

области јавних набавки 

и ефикасније истраге и 

санкционисање 

неправилности у 

јавним набавкама од 

стране правосуђа 

IV 

квартал 

2016. 

Број 

сертификованих 

службеника за 

јавне набавке 

ИВ: 1.810 (2015) 

ЦВ: 2.300 

Број обука за 

овлашћена лица 

и доносиоце 

одлука 

(20 ученика) 

ИВ: 2 (2015) 

ЦВ: 2 (2016) 

ЦВ: 2 (2017) 

ЦВ: 2 (2018) 

   

Сертификовано 

3288 

службеника 

(142%). Током 

године је 

реализована 

једна од 

планиране две 

обуке за 

представнике 

полиције, 

тужилаштва и 

судова 

Због 

ограничени

х 

капацитета 

Управе и 

исказаних 

потреба 

органа за 

обуком 

Планирано је 

да се настави 

са 

обучавањем у 

овој области 

и у 2017. г. 

IV квартал 

2017. г. 

Управа за 

јавне 

набавке 

 

Спровођење процеса 

институционалног 

јачања Управе за јавне 

набавке и како би се 

повећао њен 

оперативни капацитет 

IV 

квартал 

2016. 

Повећан број 

запослених 

ИВ: 23 (2015) 

ЦВ: 35 (2016) 

 

УЈН добила је 

позитивно 

мишљење МФ 

о предлогу за 

повећање броја 

запослених са 

28 на 36. 

 

Усвајање 

одлуке и 

буџета за 

наредну 

годину 

III квартал 

2018. г. 



                                                           

2 Временски оквир за спровођење Мере 11 је уско повезано са спровођењем ПИФЦ Стратегије 2017-2020 и пратећег Акционог плана 

МЕРА 11 УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ И ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ2 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК 
ИНДИКАТ

ОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекиван

о време 

реализаци

је 

активност

и 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

11.1 

Израђена и 

усвојена 

Стратегија 

и оквир 

средњороч

ног развоја 

интерне 

финансијск

е контроле 

у јавном 

сектору 

Имплементација Стратегије 

развоја интерне финансијске 

контроле у јавном сектору 

IV квартал 

2019. 

Испуњени 

циљеви 

Стратегиј

е 

ИВ: 0 

ЦВ: 16 

  

Стратегија 

развоја 

интерне 

финансијске 

контроле у 

јавном сектору 

2017-2020 је 

усвојена у мају 

2017.г. 

   

МФ/ЦЈХ 

 

ДРИ/МДУЛС/

Корисници 

јавних 

средстава 

Анализа Оцене правног 

оквира и организационих и 

институционалних капацитета 

за консолидацију система за 

финансијско управљање и 

контролу и индиректно 

управљање средствима ЕУ у 

оквиру IPA II, коју је израдила 

SIGMA, формирање Радне 

групе за израду мапе пута 

консолидације финансијског 

управљања и контроле и  

система за управљање и 

контролу у контексту 

индиректног управљања 

фондовима  IPA II  

II квартал 

2016. 

Усвојена 

мапа пута 

(2016) 

 

ИВ: 0 

ЦВ: 1 

    
I квартал 

2017. 
 



 

  

МЕРА 11 УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ И ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 

11.1 

Израђена и 

усвојена 

Стратегија и 

оквир 

средњорочно

г развоја 

интерне 

финансијске 

контроле у 

јавном 

сектору 

Формирање Радне групе за 

хармонизацију, координацију, 

спровођење и праћење 

спровођења финансијског 

управљања и контроле и 

интерне ревизије код 

корисника јавних средстава 

IV 

квартал 

2016. 

Успостављена 

Радна група 

(2016) 

ИВ: 0 

ЦВ: 1 

  

Радна група за 

праћење 

спровођења 

ИФКЈ 
Стратегије  АП 

је основана у 

јуну 2017. г. 

Одлагање 

процеса 

усвајања  
ИФКЈ 

Стратегиј

е  2017-

2020 

настао је 

услед 

продужен

их  

консултац

ија са 

интерним 

и 

екстерним 

заинтерес

ованим 

странама 

  МФ/ЦЈХ  



  

МЕРА 11 УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ И ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

11.2 

Унапређен 

законодавни 

оквир за 

финансијско 

управљање и 

контролу 

Унапређење и ажурирање 

законодавног оквира 

укључујући Правилник о 

заједничким критеријумима и 

стандардима за организовање, 

поступање и извештавање 

финансијског управљања и 

контроле и Упутство за 

финансијско управљање и 

контролу којим ће се увести 

изјаве руководства, уклонити 

нејасноће, ажурирати 

информације о поступцима 

управљања ризиком и 

дефинисати систем за 

управљање неправилностима 

IV 

квартал 

2016. 

Усвојени 

правни акти 

ИВ: 0 

ЦВ: 1 

  

Објављене 

нове Смернице 

за управљање 

ризицима, 

Брошура о 

интерној 

ревизији, 

Брошура о 

ФУК. Линк ка 

документима: 

http://ifkj.mfin.g

ov.rs/user_data/

posts/SZUR.pdf 

;http://ifkj.mfin.

gov.rs/user_data

/posts/Interna%

20revizija.pdf     

;,http://ifkj.mfin.

gov.rs/user_data

/posts/Finansijs

ko%20upravljan

ja%20i%20kont

rola.pdf   

   МФ/ЦЈХ  

http://ifkj.mfin.gov.rs/user_data/posts/SZUR.pdf
http://ifkj.mfin.gov.rs/user_data/posts/SZUR.pdf
http://ifkj.mfin.gov.rs/user_data/posts/SZUR.pdf


  

МЕРА 11 УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ И ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прил

ожен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

11.3 

Унапређени 

капацитети 

ЦЈХ 

Спровођење функционалне 

анализе ЦЈХ у циљу 

унапређења њених 

организационих, техничких и 

административних капацитета 

да би се подигла 

функционалност за 

спровођење свих 

дефинисаних активности из 

њене надлежности. 

IV 

квартал 

2016. 

Спроведена 

функционалн

а анализа 

ЦЈХ   

ИВ: 0 

ЦВ: 1 

 

Спроведена 

функционалн

а анализа МФ 

   

МФ/ЦЈХ  

11.4 

Унапређена 

оцена 

квалитета 

финасијског 

управљања и 

контроле 

Даљи развој софтвера за ЦЈХ 

који је прилагођен 

оперативним потребама 

анализе и израде Годишњег 

извештаја. 

IV 

квартал 

2017. 

Оперативан и 

функционала

н ЦЈХ 

софтвер 

(2017) 

 

Урађен је 

посебан 

софтвер за 

потребе 

прикупљањ 

годишњих 

извештаја од 

корисника 

јавних 

средстава. У 

току је тест 

фаза 

софтвера . 

   



  

МЕРА 11 
УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ И ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ 

СЕКТОРУ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

11.5 Унапређена 

координација и 

имплементација 

програма обуке 

и стручног 

усавршавања 

намештеника и 

државних 

службеника у 

вези са 

финансијским 

управљањем и 

контролом и 

интерном 

ревизијом 

Измештање 

административних и 

логистичких 

активности у вези са 

организацијом обука о 

финансијском 

управљању и контроли 

и интерној ревизији у 

Службу за управљање 

кадровима Владе РС 

IV 

квартал 

2016. 

У програм 

општег стручног 

усавршавања 

државних 

службеника 

укључен 

програм обуке за 

ФУК и ИР ЦЈХ 

од стране СУК-а.                  

ИВ: 0                                  

ЦВ: 1 

  

ЦЈХ размишља 

о другим 

различитим 

могућностима 

   

МФ/ЦЈХ  

Успостављање 

координације са 

стручњацима за 

интерну контролу, 

академском заједницом 

и стручним 

организацијама у циљу 

унапређења планова 

обуке и програма 

сертификације 

IV 

квартал 

2016. 

Број институција 

– стручних 

организација 

које су у свој 

едукативни 

програм 

укључиле 

наставни план 

ЦЈХ                 

ИВ: 0                                 

ЦВ: > 1 

 

Прикупљене су 

информације 

од релевантних 

струковних 

удружењао 

начину и 

врстама обука 

које спроводе у 

области 

интерне 

контроле 

   



  

МЕРА 11 УНАПРЕЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ И ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 11.5 

Унапређена 

координација 

и 

имплементациј

а програма 

обуке и 

стручног 

усавршавања 

намештеника и 

државних 

службеника у 

вези са 

финансијским 

управљањем и 

контролом и 

интерном 

ревизијом 

Спровођење процене у 

вези са увођењем 

међународних програма 

за сертификацију 

интерних ревизора 

IV 

квартал 

2016. 

Завршена 

процена за 

увођење 

међународних 

програма за 

сертификацију 

интерних 

ревизора 

ИВ: 0 

ЦВ: 1 

    

Процена 

недостатака 

ће бити 

спроведена уз 

подршку  
Twinning  

партнера у 

циљу 

побољшања 

система 

сертификациј

е и 

професионал

ног развоја 

интерних 

ревизора 

I квартал 

2018. 
МФ/ЦЈХ  



  

МЕРА 12 УНАПРЕЂЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прил

ожен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

12.1 

Постигнуто 

истинско 

разумевање 

финансијског 

управљања и 

контроле као 

инструмента 

на 

располагању 

руководству за 

постизање 

стратешких 

циљева 

институције 

Подршка 

руководиоцима 

корисника јавних 

средстава да дођу 

до бољег 

разумевања 

финансијског 

управљања и 

контроле и 

њиховог 

доприноса 

реализацији 

стратешких 

циљева 

институција путем 

саветодавних 

услуга, радионица 

и обуке 

Континуирано 

Проценат 

корисника 

јавних 

средстава на 

централном 

нивоу у 

којима 

руководиоци 

организацион

их јединица у 

њиховом 

саставу 

извештавају о 

насталим 

расходима у 

припадајућем 

делу буџета 

институције 

ИВ: 0% 

ЦВ: 20% 

(2016) 

  

ЦЈХ је 

организовала 

радионице о 

финансијско

м управљању 

и контроли  
корисници 

јавних 

средстава  за 

више од 200 

учесника 

   МФ/ЦЈХ 

Корисници 

јавних 

средстава 



  

МЕРА 12 УНАПРЕЂЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 
Шта се 

постигло 

активношћу, 

уз линк ка 

документу/пр

иложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

12.2 Ојачана 

улога 

координатора 

из области 

финансијског 

управљања и 

контроле и 

јединица које 

врше 

координацију 

у области 

интерне 

контроле 

Пружање 

практичне обуке и 

саветодавне 

подршке 

координаторима 

из области 

финансијског 

управљања и 

контроле у изради 

дијаграма тока 

пословних 

процеса, пружање 

помоћи 

координаторима у 

изради 

прилагођених 

мапа пута за даљу 

имплементацију 

финансијског 

управљања и 

контроле у 

њиховим 

институцијама и 

поступака за 

управљање 

ризиком 

Континуирано 

Спроведене обуке 

за подршку 

координаторима у 

изради нацрта  

дијаграма тока 

пословних 

процеса, пружање 

помоћи   у изради 

прилагођених 

мапа пута за даљу 

имплементацију 

финансијског 

управљања и 

контроле у 

њиховим 

институцијама и 

приручника за 

управљање 

ризицима        ИВ: 

биће накнадно   

одређено        ЦВ: 

биће накнадно 

одређено 

  

Планиране 

обуке и 

састанци се 

спроводе по 

плану 

(детаљано у 

наративном 

делу) 

   МФ/ЦЈХ 

Корисници 

јавних 

средстава 



  

МЕРА 13 ПОДРШКА УВОЂЕЊУ И ДАЉЕМ РАЗВОЈУ ФУНКЦИЈЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано Разлози 

за 

одступа

ње од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

13.1 Правилно 

разумевање 

улоге и сврхе 

интерне 

ревизије 

Пружање обуке и 

саветодавних 

услуга у вези са 

интерном 

ревизијом 

руководиоцима 

корисника јавних 

средстава 

Континуирано 

% повећање 

поднетих 

извештаја 

интерних 

ревизора о 

тренутној 

ситуацији 

ИВ: биће 

накнадно 

одређено за 

сваку годину 

ЦВ: повећање 

броја извештаја 

за  8% сваке 

године у односу 

на податке из 

претходне 

године 

 

ЦЈХ је 

организовала 

практичне 

обуке за 

спровођење 

интерне 

ревизије код 52  
корисника 

јавних 

средстава за 88 

кандидата ради 

добијања 

сертификата 

јавног ревизора 

у јавном 

сектору 

   МФ/ЦЈХ 

Корисници 

јавних 

средстава 



  

МЕРА 13 ПОДРШКА УВОЂЕЊУ И ДАЉЕМ РАЗВОЈУ ФУНКЦИЈЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ 

РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 
Разлоз

и за 

одступ

ање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре рока 

није реализовано 

13.2 Проширен 

обухват 

ревизије на 

ревизију 

пројеката који 

се финансирају 

из средстава 

ЕУ 

Пружање 

специјализоване 

обуке интерним 

ревизорима у 

институцијама које 

су корисници IPA 

фондова у вези са 

ревизијама 

пројеката који се 

финансирају из 

средстава ЕУ преко  

IPA  фондова 

IV квартал 

2017. 

Проценат 

институција 

које су 

корисници  

IPA средстава 

које 

достављају 

извештаје 

националном 

службенику 

за 

одобравање 

(NAO) 

ИВ: Биће 

накнадно 

одређено 

(2016) 

ЦВ: 100% 

(2017) 

 

ЦЈХ је предузела 

бројне активности у 

виду конференција, 

састанака и обука, 

заједно са 

Канцеларијом за 

ревизију система 

управљања 

средствима ЕУ, 

Сектором за 

управљање 

средствима ЕУ и 

Сектором за 

уговарање и 

финансирање 

програма из 

средстава ЕУ, МФ. 

Линк:  
http://ifkj.mfin.gov.rs

/Aktuelnost.aspx?Pos

t=267  

   МФ/ЦЈХ 

Корисници 

јавних 

средстава 

http://ifkj.mfin.gov.rs/Aktuelnost.aspx?Post=267
http://ifkj.mfin.gov.rs/Aktuelnost.aspx?Post=267
http://ifkj.mfin.gov.rs/Aktuelnost.aspx?Post=267


  

МЕРА 13 ПОДРШКА УВОЂЕЊУ И ДАЉЕМ РАЗВОЈУ ФУНКЦИЈЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћу, уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ 

РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано Разлоз

и за 

одступ

ање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

13.3 Сарадња 

између 

јединица 

интерне 

ревизије у 

институцијама 

које су 

корисници IPA 

фондова и 

Канцеларије за 

ревизију 

система 

управљања 

средствима ЕУ 

Израда системског 

приступа сарадњи 

између јединица 

интерне ревизије у 

корисницима  IPA  

фондова и 

Канцеларије за 

ревизију система 

управљања 

средствима ЕУ да 

би се обезбедио 

максималан и 

поуздан обухват 

ревизије помоћи 

која се у Србији 

финансира 

средствима ЕУ 

IV квартал 

2017. 

ИВ: биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ:биће 

накнадно 

одређено  

 

ЦЈХ је предузела 

бројне активности у 

виду конференција, 

састанака и обука, 

заједно са 

Канцеларијом за 

ревизију система 

управљања 

средствима ЕУ, 

Сектором за 

управљање 

средствима ЕУ и 

Сектором за 

уговарање и 

финансирање 

програма из средстава 

ЕУ, МФ. 

   

Канцелар

ија за 

ревизију 

управља

ња 

средстви

ма 

ЕУ/МФ 

 



  

МЕРА 13 ПОДРШКА УВОЂЕЊУ И ДАЉЕМ РАЗВОЈУ ФУНКЦИЈЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ 

РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано Разлози 

за 

одступа

ње од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

13.4. 

Проширен 

обухват 

Програма 

сертификације 

интерних 

ревизора у 

јавном сектору 

Израда системског 

промотивног приступа у 

циљу повећања броја 

интерних ревизора на 

локалном нивоу и 

имплементација програма 

сертификације интерне 

ревизије на локалном 

нивоу и за запослене у 

Канцеларији за ревизију 

система управљања 

средствима ЕУ 

IV 

кварт

ал 

2017. 

ИВ: биће 

накнадно 

одређено 

ЦВ: биће 

накнадно 

одређено 

  

На нивоу 

територијалне 

аутономије и  
јединице локалне 

самоуправе, 

функција ИР 

успостављена је у 

77, са 182 

систематизована и 

141 попуњена радна 

места интерних 

ревизора. У 

извештајном 

периоду повећан је 

број интерних 

ревизора на 

локалном нивоу за 

17,  а у  

Канцеларији за 

ревизију система 

управљања 

средствима ЕУ, за 4. 

   МФ/ЦЈХ 

Корисници 

јавних 

средстава 



  

МЕРА 13 ПОДРШКА УВОЂЕЊУ И ДАЉЕМ РАЗВОЈУ ФУНКЦИЈЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ 

РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано Разлози 

за 

одступа

ње од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

13.5. 

Постигнута 

оптимизација 

ресурса 

интерне 

ревизије 

Израда системског 

приступа хоризонталним 

ревизијама на бази анализе 

комплексности обухвата 

ревизије и расположивих 

ресурса (нпр. увођење 

група ревизора за ревизију 

неколико корисника 

јавних средстава или група 

пословних 

процеса/активности који 

су заједнички за 

неколико/све кориснике 

јавних средстава и 

припрема потребних алата 

IV 

кварт

ал 

2018. 

Усвојени на 

Влади  

Приручници за 

хоризонталне 

ревизије 

ИВ:Биће 

накнадно 

одређено(2017) 

ИВ:Биће 

накнадно 

одређено(2018) 

  .    МФ/ЦЈХ 

Корисници 

јавних 

средстава 



  

МЕРА 14 
ДОДАТНО ЈАЧАЊЕ ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА, ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ И ОПЕРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ 

СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прил

ожен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

14.1 

Унапређени 

оперативни 

капацитети 

Канцеларије 

за ревизију 

система 

управљања 

средствима 

ЕУ 

Израда и усвајање 

оптималних законских аката 

за 

(ре)институционализацију 

Канцеларије за ревизију 

система управљања 

средствима ЕУ 

II 

квартал 

2016. 

Усвојени 

правни оквир 

(2016)                       

Достинут 

неопходан 

број 

запослених                       

ИВ: 44% 

попуњених 

радних места 

у 2015         

ЦВ: 100%  

попуњених 

радних места 

у 2017 

  

Нови 

законски 

оквир  је 

припремљен 

(детаљније у 

наративном 

делу) 

Усвајање је 

одложено 

услед 

Техничке 

владе и 

промене 

одговорне 

институције

као 

предлагача 

(детаљније 

у 

наративном 

делу) 

 
IV квартал 

2017. 

Канцелари

ја за 

ревизију 

управљања 

средствима 

ЕУ  

ГСВ  

Спровођење функционалне 

анализе ради унапређења 

њених организационих, 

техничких и 

административних 

капацитета у циљу подизања 

функционалности 

Канцеларије за спровођење 

свих активности из њене 

надлежности у складу са 

Оквирним споразумом за 

IPA II 

I квартал 

2017. 
 

Спроведена  

функционалн

а анализа и 

Анализа 

оптерећеност

и и резултати 

истих 

примењени у 

оквиру 

Канцеларије. 

   



  

МЕРА 14 
ДОДАТНО ЈАЧАЊЕ ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА, ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ И ОПЕРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ 

СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк 

ка 

документу/приложе

н документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама 

Очекиван

о време 

реализаци

је 

активност

и 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

Наставак 14.1 

Унапређени 

оперативни 

капацитети 

Канцеларије за 

ревизију 

система 

управљања 

средствима ЕУ 

Обезбеђење 

одговарајућег 

броја 

компетентних 

запослених за 

вршење 

надлежности 

Канцеларије за 

ревизију система 

управљања 

средствима 

Европске уније у 

складу са 

ажурираном 

Анализом обима 

посла 

III 

квартал 

2017. 

Усвојени 

правни оквир 

(2016)                       

Достинут 

неопходан 

број 

запослених                       

ИВ: 44% 

попуњених 

радних места 

у 2015                 

ЦВ: 100%  

попуњених 

радних места 

у 2017 

  

У јуну 2017. г. 

Канцеларија за 

ревизију 

управљања 

средствима ЕУ  

је попунила 

100%  радних 

места  

   

Канцеларија 

за ревизију 

управљања 

средствима 

ЕУ  

Генерални 

секретаријат 

Владе 



  

МЕРА 15 
УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА НЕПРАВИЛНОСТИМА, КООРДИНАЦИЈЕ И САРАДЊЕ НА СУЗБИЈАЊУ ПРЕВАРА И ЗАШТИТЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИНТЕРЕСА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 
Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекиван

о време 

реализаци

је 

активност

и 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

15.1 

Успостављен 

одговорајући 

законодавни 

оквир за 

финансијску 

инспекцију 

усклађену са 

интерном 

финансијско

м контролом 

у јавном 

сектору 

Спровођење оцене 

актуелног 

законодавног 

оквира за Буџетску 

инспекцију ради 

идентификације и 

попуњавања 

празнина да би се 

обезбедила пуна 

функционалност 

Буџетске 

инспекције у складу 

са захтевима ЕУ и 

препорукама које је 

дала SIGMA 

II 

квартал 

2016 

Број 

припремљени

х и усвојених 

законских 

аката             

ИВ: 0                                   

ЦВ: биће 

накнадно 

одређено  

(2016)  

  Измене Закона о 

буџетском систему из 

децембра 2016. г.  

допринео је  

проширењу обима 

одговорности и 

потребне правне 

основе за БИ и  

AFCOS  (Службени 

гласник РС, број 

99/2016) 

 

Припремљен

а је радна 

верзија 

Предлога 

уредбе о 

ауторизацији 

и раду БИ. У 

припреми је и 

израда 

методологије 

рада БИ, која 

ће тачније и 

прецизније 

прописати 

јединствене 

стандарде и 

поступак 

вршења 

инспекцијске 

контроле 

(детаљније у 

наративном 

диелу) 

IV 

квартал 

2017 

МФ/Сектор 

за контролу 

јавних 

средстава/ 

Буџетска 

инспекција 

 

Израда и усвајање 

измена релевантних 

законодавних аката 

да би се омогућио 

пун мандат за 

Буџетску 

инспекцију да врши 

своје надлежности 

IV 

квартал 

2016. 

   



  

МЕРА 15 
УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА НЕПРАВИЛНОСТИМА, КООРДИНАЦИЈЕ И САРАДЊЕ НА СУЗБИЈАЊУ ПРЕВАРА И ЗАШТИТЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИНТЕРЕСА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 

ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама 

Очекивано време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 15.1 

Успостављен 

одговорајући 

законодавни 

оквир за 

финансијску 

инспекцију 

усклађену са 

интерном 

финансијском 

контролом у 

јавном сектору 

Израда и 

усвајање мапе 

пута за 

интеграцију 

Буџетске 

инспекције за 

средства 

националног 

буџета са AFCOS 

IV 

квартал 

2017. 

Усвојена 

мапа пута  

ИВ: 0 

ЦВ: 1 (2017) 

      

МФ/Сектор 

за контролу 

јавних 

средстава/ 

Буџетска 

инспекција/ 

AFCOS 

 

15.2 

Унапређени 

капацитети 

Буџетске 

инспекције да 

спроводи 

активности из 

своје 

надлежности 

Обезбеђење 

одговарајућег 

броја 

компетентних 

запослених за 

вршење 

инспекција 

IV 

квартал 

2017. 

Повећање 

броја 

запослених 

и обука 

ИВ: биће 

накнадно 

одређено у 

2016 

ЦВ: 100% 

(2017) 

  

У складу са 

Нацртом 

Правилника о 

систематизациј

и радних места 

МФ планирано 

је повећање 

броја 

запослених у 

Сектору за 

контролу 

јавних 

средстава. 

  

МФ/Сектор 

за контролу 

јавних 

средстава/ 

Буџетска 

инспекција 

 



  

МЕРА 15 
УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА НЕПРАВИЛНОСТИМА, КООРДИНАЦИЈЕ И САРАДЊЕ НА СУЗБИЈАЊУ ПРЕВАРА И ЗАШТИТЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИНТЕРЕСА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНО

СТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк 

ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано 

пре рока 

није 

реализовано 

15.3 Унапређени 

капацитети Одсека 

за сузбијање 

неправилности и 

превара у 

поступању са 

средствима 

Европске уније 

(AFCOS) за вршење 

административних 

провера пријава 

неправилности  

Израда 

Оперативних 

процедура за 

спровођење 

административних 

провера пријава 

неправилности у 

вези са средствима 

ЕУ 

III 

квартал 

2016. 

Нова 

Оператина 

процедура 

ИВ: 0 

ЦВ: 1 

  

Стратегија за 

сузбијање 

неправилности и 

превара у 

поступању са 

средствима ЕУ за 

период 2017-2020 

( AFCOS 

Стратегија)  је 

припремљена и у 

фази је формалне 

процедуре за 

усвајање.  

Рок је 

продужен 

услед 

одлагања 

усвајања  

AFCOS 

Стратегије 

  

МФ/Сектор 

за контролу 

јавних 

средстава/ 

AFCOS 

 



 

  

                                                           

3 Ускладу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места МФ којим је Јединица за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима ЕУ 

реорганизована у Групу је смањен број систематизованих радних места са пет на четири. 
4 Крајем 2016. г. услед кадровских промена у оквиру МФ-а, укупан број запослених је умањен за једног.   

МЕРА 15 
УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА НЕПРАВИЛНОСТИМА, КООРДИНАЦИЈЕ И САРАДЊЕ НА СУЗБИЈАЊУ ПРЕВАРА И ЗАШТИТЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИНТЕРЕСА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК 
ИНДИКАТОР

И 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк 

ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 
Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

15.3 Унапређени 

капацитети Одсека 

за сузбијање 

неправилности и 

превара у 

поступању са 

средствима 

Европске уније 

(AFCOS) за вршење 

административних 

провера пријава 

неправилности  

Повећање броја 

запослених у  

AFCOS -у 

II 

квартал 

2016. 

Повећање 

броја 

запослених 

ИВ: 2 

ЦВ: 53 

  

Повећан број 

запослених, у 

складу са бројем 

систематизованих 

места. 4 

  
I квартал 

2017. 

МФ/Сектор 

за контролу 

јавних 

средстава/ 

AFCOS 

 



  

МЕРА 15 
УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА НЕПРАВИЛНОСТИМА, КООРДИНАЦИЈЕ И САРАДЊЕ НА СУЗБИЈАЊУ ПРЕВАРА И ЗАШТИТЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИНТЕРЕСА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прил

ожен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 

ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би се 

активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекиван

о време 

реализаци

је 

активност

и 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 15.3 

Унапређени 

капацитети 

Одсека за 

сузбијање 

неправилности 

и превара у 

поступању са 

средствима 

Европске уније 

(AFCOS) за 

вршење 

административ

них провера 

пријава 

неправилности  

 

Израда и 

одобравање 

Административног 

споразума о 

сарадњи (ACA) 

између 

Министарства 

финансија и OLAF-а 

I квартал 

2016. 

Усвојена 

ACA  

ИВ: 0 

ЦВ: 1 

  

Припремљен  

је текст 

Споразума о 

сарадњи 

између МФ-а 

и ОЛАФ-а 

До померања 

рока је дошло 

услед 

додатних 

интерних 

консултација 

са 

институцијам

а РС везано 

за 

усаглашавањ

а текста 

Споразума са  
ОЛАФ-ом. 

Нацрт Споразума 

припремљен и 

послат на 

коментаре ОЛАФ-

у.  

IV 

квартал 

2017. 

МФ/Сектор 

за контролу 

јавних 

средстава/ 

AFCOS 

 



  

МЕРА 15 
УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА НЕПРАВИЛНОСТИМА, КООРДИНАЦИЈЕ И САРАДЊЕ НА СУЗБИЈАЊУ ПРЕВАРА И ЗАШТИТЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИНТЕРЕСА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 

ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би се 

активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекиван

о време 

реализаци

је 

активност

и 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

15.4 Усвојена 

Стратегија за 

сузбијање 

неправилности 

и превара 

Израда, 

спровођење 

јавне дебате и 

усвајање 

националне 

Стратегије за 

сузбијање 

неправилности и 

превара у складу 

са захтевима у 

процесу 

приступања у 

оквиру 

Поглавља 32 

II 

квартал 

2016. 

Усвојена 

Стратегија за 

сузбијање 

неправилност

и и превара  

ИВ: 0 

ЦВ: 1(2017) 

  

Стратегија за 

сузбијање 

неправилности 

и превара у 

поступању са 

средствима ЕУ 

за период 2017-

2020 ( AFCOS 

Стратегија)  је 

припремљена и 

у фази је 

формалне 

процедуре за 

усвајање. 

Разлози за 

одлагања рока 

за усвајање 

Стартегије су 

организационе 

промене  

иорганизација 

рада.  

 

III 

квартал 

2017. 

МФ/Сектор 

за контролу 

јавних 

средстава/ 

AFCOS 

 



 

МЕРА 16 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк 

ка документу/ 

приложен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

16.1 

Побољшан 

обухват и 

квалитет 

извештаја о 

извршењу 

буџета и 

фискалних 

извештаја 

Постепено 

проширење 

обухвата 

система FMIS на 

индиректне 

буџетске 

кориснике, 

укључујући их у 

оквир 

рачуноводства и 

извештавања кад 

се уведу у 

систем. 

I квартал 

2018. 

Индиректни 

буџетски корисници 

укључени у систем 

FMIS 

ЦВ: Укључени 

судови, 

тужилаштва и 

правосудне 

институције 

(почетак 2016.) 

Укључени казнено-

поправни заводи, 

културне 

институције (2017) 

Институције 

социјалне заштите 

(2018) 

  

Извршено 

укључење 

правосудних 

органа (судови и 

јавна 

тужилаштва) у 

систем FMIS од 

01. јануара 2016. 

г. (Укупно: 247 

корисника). 
Врше се 

предактивности 

за укључење 

планираних 

индиректних 

корисника у 

FMIS од 01. 

јануара 2017. г. 

 

Администрати

вни и технички 

капацитети 

индиректних 

корисника 

буџета морају 

бити 

успостављени 

Kазнено-

поправни 

заводи и 

културне 

институциje 

ће бити 

укључени у 

I кварталу 

2018. 

МФ/Управа 

за трезор 

Индиректн

и буџетски 

корисници 



  

МЕРА 16 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/ 

приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 16.1 

Побољшан 

обухват и 

квалитет 

извештаја о 

извршењу 

буџета и 

фискалних 

извештаја  

Израда и 

финансирање плана 

прикључења који 

развија Управа 

трезора како би се 

обезбедило да 

индиректни 

буџетски корисници 

имају адекватан 

информационо-

комуникациони 

(ICT) хардвер, обуку 

и механизме 

надзора да би могли 

да раде у систему 

FMIS. 

I квартал 

2018. 

Индиректни 

буџетски 

корисници 

укључени у 

систем FMIS-а  

ЦВ: Укључени 

судови, 

тужилаштва и 

правосудне 

институције 

(почетак 2016.) 

 

Укључени 

казнено-

поправни заводи, 

културне 

институције 

(2017) 

 

Институције 

социјалне 

заштите (2018) 

  

Спроведена 

конплетна 

анализа 

администра

тивних и 

техничких 

капацитета. 

   
МФ/Управа 

за трезор 

Индиректни 

буџетски 

корисници 



  

МЕРА 16 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћ,

уз линк ка 

документу/ 

приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 16.1 

Побољшан 

обухват и 

квалитет 

извештаја о 

извршењу 

буџета и 

фискалних 

извештаја  

Анализа и 

усклађивање 

захтева у погледу 

извештавања током 

године и праксе са 

најбољим праксама 

за транспарентност 

буџета. 

 

IV 

квартал 

2017. 

Индиректни 

буџетски 

корисници 

укључени у 

систем FMIS-а  

ЦВ: Укључени 

судови, 

тужилаштва и 

правосудне 

институције 

(почетак 2016.) 

 

Укључени 

казнено-

поправни заводи, 

културне 

институције 

(2017) 

 

Институције 

социјалне 

заштите (2018) 

      
МФ/Управа 

за трезор 

Индиректни 

буџетски 

корисници 



  

МЕРА 16 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк 

ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 16.1 

Побољшан 

обухват и 

квалитет 

извештаја о 

извршењу 

буџета и 

фискалних 

извештаја  

Преиспитивање 

и модификација 

појединости 

извештавања 

које се користе 

за периодичне и 

годишње 

извештаје о 

извршењу 

буџета 

(укључујући 

извештавање о 

извршењу 

програмског 

буџета кад је то 

применљиво). 

IV 

квартал 

2017. 

Индиректни 

буџетски 

корисници 

укључени у 

систем FMIS-а  

ЦВ: Укључени 

судови, 

тужилаштва и 

правосудне 

институције 

(почетак 

2016.) 

Укључени 

казнено-

поправни 

заводи, 

културне 

институције 

(2017) 

Институције 

социјалне 

заштите (2018) 

      
МФ/Управа 

за трезор 

Индиректн

и буџетски 

корисници 



  

МЕРА 16 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прилож

ен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

16.2. 

Побољшано 

финансијско 

праћење и  

извештавање 

јавних 

предузећа 

Припрема и 

објава 

консолидованог 

извештаја о 

јавним 

предузећима 

I 

квартал 

2017. 

Проценат 

укључених 

јавних 

предузећа у 

консолидовани 

извештај 

ИВ: биће 

накнадно 

одређено 

(2015)  

ЦВ: биће 

накнадно 

одређено 

(2018) 

  

Министарство 

привреде је на 

својој интернет 

страници 

припремило и 

објавило 

Прелиминарну 

анализу 

пословања 

јавних 

предузећа за 

период од 1. 

јануара 2016. г. 

до 31. децембра 

2016. г. 

   
МФ /МП 

(индикатор 6.2 

СБС РЈУ) 

 

Постепено 

систематско 

проширивање 

финансијског 

праћења и 

извештавања 

јавних предузећа 

до највећег 

могућег степена 

IV 

квартал 

2018. 

     
МФ/Сектор 

буџета 
 



  

МЕРА 16 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 
Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

16.3 

Побољшано 

праћење и 

извештавање 

о доспелим 

неизмиреним 

обавезама 

Слање дописа 

којим се сви 

буџетски 

корисници 

подсећају на 

обавезу да 

евидентирају у 

системима 

RINO и FMIS 

уговоре по 

њиховом 

потписивању. 

II 

квартал 

2016. 

Број уговора 

унетих уз 

налог за 

плаћање 

 

ИВ: нема 

унетих 

уговора 

(2015) 

ЦВ: сви 

уговори 

унети (2016) 

 

Послат допис свим 

корисницима буџета 

који треба да 

евидентирају обавезе 

у систем RINO у 

складу са Законом 

   
Управа за 

трезор 

МФ 

Анализа и 

јачање система 

казни за 

неспровођење 

прописане 

финансијске 

контроле. 

IV 

квартал 

2016. 

 

Усвојени су 

Правилници о начину 

и поступку надзора 

   

Сектор за 

финансијски 

систем/ 

Пореска 

управа 



  

МЕРА 16 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК 
ИНДИКАТОР

И 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

Наставак 

16.3 

Побољшано 

праћење и 

извештавање 

о доспелим 

неизмиреним 

обавезама 

Проширење 

система RINO 

на трансакције 

између 

субјеката из 

јавног сектора 

и усклађивање 

обухвата и 

дефиниција. 

I квартал 

2016. 

Број 

уговора 

унетих уз 

налог за 

плаћање 

 

ИВ: нема 

унетих 

уговора 

(2015) 

ЦВ: сви 

уговори 

унети 

(2016) 

  

У складу са Законом 

о роковима измирења 

новчаних обавеза у 

комерцијалним 

трансакцијама 

извршено је 

проширење система 

RINO тако да се 

примењује и на 

трансакције између 

субјеката јавног 

сектора почев од 

01.01.2016. г. Надзор 

над спровођењем 

Закона врши  

Одељење за буџетску 

инспекцију. 

   
Управа за 

трезор 
МФ 



  

 МЕРА 17 ПОСТЕПЕН И СИСТЕМАТСКИ ПРЕЛАЗАК НА ОБРАЧУНСКО РАЧУНОВОДСТВО 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекиван

о време 

реализаци

је 

активност

и 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

17.1 Побољшана 

комплетност и 

обухват 

рачуноводствен

их информација 

путем 

имплементације 

обрачунског 

рачуноводства 

према IPSAS  

стандардима  

Формирање 

савета за 

утврђивање 

стандарда за 

рачуноводство 

у сектору 

државе 

II 

квартал 

2016. 

Основан 

Савет за 

утврђивање 

стандарда за 

рачуноводств

о у сектору 

државе                                

ИВ  - 0                                       

ЦВ  - 1                                

Извештај о 

оцени 

недостатка                       

Израђен план 

рада            

ИВ  - 0                                     

ЦВ  - 1                                                  

Број 

усвојених 

законских и 

подзаконских 

аката                   

ИВ - 0                                        

ЦВ  - 6 

  

Припремљен је 

предлог одлуке о 

формирању 

Комисије/Савета за 

увођење 

међународних 

рачуноводствених 

стандарда за ЈС;                        

Очекују се 

измене Закона 

о буџетском 

систему 

  

Управа за 

трезор 
МФ 

Спровођење 

анализе 

неусклађеност

и између 

садашњих 

рачуноводстве

них пракси и 

IPSAS  

стандарда  за 

обрачунско 

рачуноводство 

II 

квартал 

2016. 

 

Анализа 

припремљена  у 

оквиру извештаја 

техничке 

асистенције ММФ-а 

   



 

  

МЕРА 17 ПОСТЕПЕН И СИСТЕМАТСКИ ПРЕЛАЗАК НА ОБРАЧУНСКО РАЧУНОВОДСТВО 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 17.1 

Побољшана 

комплетност и 

обухват 

рачуноводствен

их информација 

путем 

имплементације 

обрачунског 

рачуноводства 

према IPSAS  

стандардима  

Припрема 

реалистичне 

мапе пута 

преласка на 

потпуно 

обрачунско 

рачуноводство 

у сектору 

државе 

II 

квартал 

2016. 

Основан Савет 

за утврђивање 

стандарда за 

рачуноводство 

у сектору 

државе                                

ИВ  - 0                                       

ЦВ  - 1                                

Извештај о 

оцени 

недостатка                       

Израђен план 

рада              

ИВ  - 0                                     

ЦВ  - 1                                                  

Број усвојених 

законских и 

подзаконских 

аката                   

ИВ - 0                                        

ЦВ  - 6 

  

Мапа пута 

припремљена у 

оквиру извештаја 

техничке асистенције 

ММФ-а.  

 

   

Управа за 

трезор 
МФ 

Ревидирање 

регулаторног 

оквира ради 

усклађивања са 

стандардима за 

обрачунско 

рачуноводство 

у целом 

сектору државе 

IV 

квартал 

2020. 

     



  

МЕРА 17 ПОСТЕПЕН И СИСТЕМАТСКИ ПРЕЛАЗАК НА ОБРАЧУНСКО РАЧУНОВОДСТВО 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прил

ожен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 

ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 17.1 

Побољшана 

комплетност и 

обухват 

рачуноводствених 

информација 

путем 

имплементације 

обрачунског 

рачуноводства 

према IPSAS  

стандардима  

Припрема „pro 

forma“финансијск

их извештаја за 

2015. годину у 

сагласности са 

IPSAS за 

централни ниво 

власти 

II 

квартал 

2019. 

Припремљени 

концепт 

финансијских 

извештаја 

ИВ  - 0 

ЦВ  - 5 

  

Припремљен 

„pro forma“ 

финансијски 

извештај за 

Републички 

буџет у 

складу са 

готовинским 

IPSAS 

      

Управа за 

трезор 
МФ 

Припремање 

рачуноводствених 

политика у складу 

са  IPSAS 1,2,3, 5, 

14, 24 

IV 

квартал 

2016 

Припремљене 

рачуноводстве

не политике 

ИВ  - 0 

ЦВ  - 6 

 

Утврђивање 

превода 

текста IPSAS 

у циљу 

фазног 

увођења 

стандарда. 

Одлагање 

усвајања  IPSAS  

стандарда 

(детаљно у 

наративном 

делу). 

 

2018. 

 

 



  

МЕРА 17 ПОСТЕПЕН И СИСТЕМАТСКИ ПРЕЛАЗАК НА ОБРАЧУНСКО РАЧУНОВОДСТВО 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 
Шта се 

постигло 

активношћ,

уз линк ка 

документу/ 

приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 17.1 

Побољшана 

комплетност и 

обухват 

рачуноводствених 

информација 

путем 

имплементације 

обрачунског 

рачуноводства 

према IPSAS  

стандардима  

Припрема за 2016 

годину: 

-Финансијски 

извештаји за централни 

ниво власти у складу са 

IPSAS 1, 2 

-  Изјава 

консолидованих 

новчаних токова  

(укључујући централни 

ниво власти  

контролисаних 

субјеката: директних 

корисника буџета, 

индиректних буџетских 

корисника, EBF’s, 

јавних предузећа, 

социјалних и 

здраствених  фондова) 

II 

квартал 

2017 

Припремљени 

финансијски и 

консолидовани 

извештаји                                

ИВ  - 0                                   

ЦВ  - 2 

 

 

         
Управа за 

трезор 
МФ 



  

МЕРА 17 ПОСТЕПЕН И СИСТЕМАТСКИ ПРЕЛАЗАК НА ОБРАЧУНСКО РАЧУНОВОДСТВО 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТ

И 
Шта се 

постигло 

активношћ,

уз линк ка 

документу/п

риложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано 

пре рока 

није 

реализовано 

Наставак 17.1 

Побољшана 

комплетност и 

обухват 

рачуноводствених 

информација 

путем 

имплементације 

обрачунског 

рачуноводства 

према IPSAS  

стандардима  

Припрема за 2017. годину : 

-  Финансијски извештаји 

за централни ниво власти у 

складу са IPSAS 3, 5, 14, 24  

укључујући претходне 

- консолидована изјава 

новчаних токова 

II 

квартал 

2018 

Припремљени 

финансијски и 

консолидовани 

извештаји                                

ИВ  - 0                                  

ЦВ  - 2 

 

         

Управа за 

трезор 
МФ 

Припремање 

рачуноводствених 

политика у складу са  

IPSAS  9, 12, 20, 23, 25, 32 

II  

квартал 

2018 

Припремљене 

рачуноводствене 

политике 

ИВ  – 0 

ЦВ  - 6 

     

Припрема за 2018. годину : 

-  Финансијски извештаји 

за централни ниво власти у 

складу са IPSAS 4, 19, 28, 

29, 30, 36, 37, 38 

укључујући претходне 

-  консолидована изјава 

новчаних токова 

II  

квартал 

2019 

Припремљени 

финансијски и 

консолидовани 

извештаји 

 

ИВ – 0 

ЦВ - 2 

     



  

МЕРА 17 ПОСТЕПЕН И СИСТЕМАТСКИ ПРЕЛАЗАК НА ОБРАЧУНСКО РАЧУНОВОДСТВО 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/пр

иложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ 

РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препрукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 17.1 

Побољшана 

комплетност и 

обухват 

рачуноводствених 

информација 

путем 

имплементације 

обрачунског 

рачуноводства 

према IPSAS  

стандардима  

Припремање 

рачуноводствених политика у 

складу са   IPSAS 13, 16, 17, 

18, 21, 22, 26, 27, 31, 33, 34, 35 

II  

квартал 

2019 

Припремљене 

рачуноводстве

не политике 

ИВ – 0 

ЦВ – 12 

         

Управа за 

трезор 
МФ 

Припрема за 2019. годину : 

-  Финансијски извештаји за 

централни ниво власти у 

складу са IPSAS 9, 12, 20, 23, 

25, 32  укључујући претходне 

-  консолидована изјава 

новчаних токова 

II  

квартал 

2020 

Припремљени 

финансијски и 

консолидовани 

извештаји 

ИВ – 0 

ЦВ - 2 

     

Припрема за 2020. годину 

(усклађивање са свим IPSAS-

има): 

- консолидовани финансијски 

извештаји са IPSAS 13, 16, 17, 

18, 21, 22, 26, 27, 31, 33, 34, 35  

укључујући претходне 

- одвојени финансијски 

извештаји 

IV 

квартал 

2020 

Припремљени 

финансијски и 

консолидовани 

извештаји 

ИВ – 0 

ЦВ - 2 

     



  

МЕРА 17 ПОСТЕПЕН И СИСТЕМАТСКИ ПРЕЛАЗАК НА ОБРАЧУНСКО РАЧУНОВОДСТВО 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се 

постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прил

ожен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛА

Ц 
ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни 

кораци 

неопходни 

да би се 

активност 

реализовала

, са 

препрукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 17.1 

Побољшана 

комплетност и 

обухват 

рачуноводствених 

информација 

путем 

имплементације 

обрачунског 

рачуноводства 

према IPSAS  

стандардима  

Унапређење 

рачуноводствених 

решења у FMIS-у и 

другим IT системима 

ради подршке  

обрачунском 

рачуноводству 

I квартал  

2017 

Подршка 

рачуноводствених 

решења за 

обрачунско 

рачуноводство 

ИВ  – без подршке 

ЦВ  – подржано 

обрачунско 

рачуноводство 

  

Побољшање 

ИТ система 

за подршку 

обрачунском 

рачуноводств

у је у току 

упркос 

кашњењу у 

усвајању 

IPSAS 

стандарда. 

Техничкипро

блеми при 

превођењу  

IPSAS 

стандарда  

     

Управа 

за 

трезор 

МФ 

Обезбеђивање 

изградње капацитета 

за запослене за 

прелазак на 

обрачунско 

рачуноводство 

IV  

квартал  

2020 

Проценат  

рачуновоственог 

особља  који су 

похађали стручне 

обуке 

ИВ : 0% 

ЦВ : 100% 

     



  

МЕРА 18 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ЕКСТЕРНИХ РЕВИЗИЈА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

18.1 Државна 

ревизорска 

институција 

(ДРИ) спроводи 

ревизије 

финансијских 

извештаја, 

правилности и 

сврсисходности 

пословања за које 

је овлашћена 

законом, а у 

складу са ISSАI 

стандардима 

Јачање функције 

екстерне ревизије у 

смислу анализе и 

спровођења 

одговарајуће 

комбинације броја 

особља, њихове 

стручне обуке и 

усвојене 

методологије уз 

примену 

компјутерски 

подржаних 

ревизијских алата 

(CAAT), како би се 

повећали 

продуктивност и 

обухват ревизије. 

IV 

квартал 

2020. 

ИВ: број 

ревизорских 

производа 173 

(2015) 

извештаји за                  

ЦВ: (2016): 188                

ЦВ: (2017): 231                

ЦВ: (2018): 247               

ЦВ: (2019): 250              

ЦВ: (2020): 253 

  

Проширен је 

списак 

субјеката 

ревизије. 

Објављено је 

184 

ревизорских 

производа. 

Линк ка 

извештајима: 

http://www.dri.r

s/ревизије/посл

едњи-

извештај.135ht

ml  (детаљно у 

наративном 

делу) 

      ДРИ 

Техничка 

помоћ ГИЗ 

у оквиру 

пројекта 

''Реформа 

јавних 

финансија“ 

http://www.dri.rs/ревизије/последњи-извештај.135html
http://www.dri.rs/ревизије/последњи-извештај.135html
http://www.dri.rs/ревизије/последњи-извештај.135html
http://www.dri.rs/ревизије/последњи-извештај.135html
http://www.dri.rs/ревизије/последњи-извештај.135html


  

МЕРА 18 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ЕКСТЕРНИХ РЕВИЗИЈА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

18.2 Побољшане 

везе између 

буџетског процеса 

и ревизија 

завршних рачуна 

Анализа могућности 

померања рока за 

подношење Нацрта 

закона о завршном 

рачуну буџета РС на 

ранији датум у 

години да би се 

улазне информације 

за ревизију 

обезбедиле у ранијој 

фази буџетског 

процеса како би се 

продужило време које 

ДРИ има на 

располагању за 

вршење ревизије 

Нацрта закона о 

завршном рачуну 

буџета РС. 

IV 

квартал 

2017. 

Усвојен Закон 

о буџетском 

систему 

(2017) 

  

Активност није 

у директној 

надлежности 

ДРИ, али је 

иницирано 

Техничкој 

мисији ММФ-а 

за потребе 

измене и 

допуне о 

Закона о 

буџетском 

систему у делу 

померања 

рокова за 

подношење 

Нацрта закона 

о завршном 

рачуну буџета 

РС 

      МФ 

ДРИ, Одбор 

за финансије, 

републички 

буџет и 

контролу 

трошења 

јавних 

средстава 

Народне 

скупштине 



  

МЕРА 18 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ЕКСТЕРНИХ РЕВИЗИЈА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА 

У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање од 

плана 

Кључни 

кораци 

неопходни да 

би се 

активност 

реализовала, 

са 

препорукама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

18.3 Интерна 

функција 

контроле 

квалитета и 

уверавања у 

квалитет у 

оквиру ДРИ 

потпуно 

развијена и 

оперативна 

Сектор за 

методологију 

ревизије и 

контролу 

квалитета треба 

да буде 

адекватно 

попуњен 

особљем и 

оперативан. 

IV 

квартал 

2017. 

Проценат попуњених 

радних места у Сектору 

за методологију 

ревизије и контролу 

квалитета  

ИВ (2015): 25% 

ЦВ (2016): 75% 

ЦВ (2017): 100% 

Број запослених   у 

Сектору који је прошао 

уводну обуку за 

контролу квалитета                                       

ИВ (2015): 0                   

ЦВ (2016): 6                   

ЦВ (2017): 8                  

Усвојене смернице за 

уверавање у  квалитет 

на основу стандарда 

ISSAI  

  

У Сектору има 

троје 

запослених у 

односу на осам 

систематизован

их радних 

места; успешно 

похађање 

интерних 

обука; априла 

2016. г. 

именован је 

врховни 

државни 

ревизор.  У 

плану је израда 

Смерница за 

уверавање у 

квалитет  

(детаљно у 

наративном 

делу). 

Разлог за 

одступање 

лежи у  

недовољним 

просторним 

капацитетима, 

као и 

неодобравању 

неопходног 

износа 

средстава за 

пријем кадрова 

у ДРИ.  

     ДРИ  



 

  

МЕРА 18 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБУХВАТА И КВАЛИТЕТА ЕКСТЕРНИХ РЕВИЗИЈА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз линк ка 

документу/приложен 

документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препоама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није реализовано 

18.4 

Побољшано 

системско 

праћење 

спровођења 

препорука 

ревизије 

Успостављање базе 

података о 

препорукама ревизије 

која олакшава 

идентификацију 

системских проблема и 

унапређује базу 

информација за 

скупштински надзор 

над извршном влашћу. 

III 

квартал 

2018. 

Уведен јавни 

регистар 

препорука 

ревизије             

ИВ: (2015): 0                        

ЦВ: (2018): 1  

  

Континуирано 

ажурирање базе 

података о 

извршеним 

ревизијама. Вршење 

додатне адаптације 

успостављене базе 

података ради  
обезбеђивања 

једнообразности 

податка, како би 

њена 

функционалност 

била унапређена 

(детаљно у 

наративном делу). 

      ДРИ  



  

МЕРА 19 ЈАЧАЊЕ СКУПШТИНСКОГ НАДЗОРА НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препоама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

19.1 

Обезбеђена 

одговарајућа 

функција 

скупштинског 

надзора 

Вршење неопходних 

организационих 

припрема за 

разматрање рада 

екстерне ревизије и 

установљавање 

јасних писаних 

процедура за 

разматрање извештаја 

о ревизији са 

роковима за 

разматрање и 

поступање за Одбор 

за финансије, 

републички буџет и 

контролу трошења 

јавних средстава 

Народне скупштине 

III 

квартал 

2016. 

Развијен и 

усвојен 

поступак за 

разматрање 

ревизорских 

извјештаја 

  

Образовано је 

радно тело 

Одбора, које је 

задужено за 

припрему 

нацрта Одлуке 

којом ће се 

дефинисати 

јасне 

процедуре за 

разматрање 

ревизорских 

извештаја 

(детаљно у 

наративном 

делу) 

  
III квартал 

2017 

Одбор за 

финансије, 

републички 

буџет и 

контролу 

трошења 

јавних 

средстава 

Народне 

скупштине 

ДРИ 



 

 

МЕРА 19 ЈАЧАЊЕ СКУПШТИНСКОГ НАДЗОРА НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА 

РЕЗУЛТАТ АКТИВНОСТ РОК ИНДИКАТОРИ 

СТАТУС 

АКТИВНОСТИ 

Шта се постигло 

активношћ,уз 

линк ка 

документу/прило

жен документ  

УКОЛИКО АКТИВНОСТ НИЈЕ 

РЕАЛИЗОВАНА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ 

ИЛИ ЈЕ ЗАПОЧЕТА 

НОСИЛАЦ ПАРТНЕРИ 

реализовано 

парцијално 

реализовано 

Разлози за 

одступање 

од плана 

Кључни кораци 

неопходни да би 

се активност 

реализовала, са 

препоама 

Очекивано 

време 

реализације 

активности 

Парцијално 

реализовано пре 

рока 

није 

реализовано 

Наставак 19.1 

Обезбеђена 

одговарајућа 

функција 

скупштинског 

надзора 

Организација 

састанака  Одбора 

за финансије, 

републички буџет и 

контролу трошења 

јавних средстава у 

форми слушања за 

дискусије о 

ревизорским 

извештајима 

III 

квартал 

2017. 

Број о 

слушањима о 

налазима 

документованим 

у извештајима о 

ревизији ДРИ                               

ИВ 2016: 0                       

ЦВ 2017: 1      

ЦВ 2018: 2      

ЦВ 2019: 3       

ЦВ 2020:4 

 

  

Први састанак 

Пододбора за 

разматрање 

извештаја о 

ревизијама које 

је извршила 

ДРИ, одржана 

30. септембра 

2016. г. 

  

Планирано је 

да се 

годишњи 

извјештај 

ДРИ за 2016 . 

г. разматра на 

наредној 

седници 
Одбора, 

крајем 

аугуста 2017 

Одбор за 

финансије, 

републички 

буџет и 

контролу 

трошења 

јавних 

средстава 

Народне 

скупштине 

ДРИ 


