Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији
за 2016. и 2017. годину
Влада Републике Србије, усвојила је 17.11.2016. „Акциони план за спровођење иницијативе
Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину ”. Партнерство за
отворену управу представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег
ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и
одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног
друштва, оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ
информацијама, употребу нових технологија, а у вези са остваривањем делотворнијег и одговорнијег
рада јавне власти.
Овај акциони план представља наставак АП ПОУ за 2014. и 2015. годину, у правцу даљег
унапређења рада на спровођењу свих основних вредности које иницијатива ПОУ промовише, а које
су у складу са општим опредељењем Србије да изгради модерну јавну управу која представља добар
сервис за њене грађане. Носилац овог акционог плана је Министарство државне управе и локалне
самоуправе.
Република Србија је испунила минималне критеријуме за чланство у Партнерству за отворену
управу, тако што је унапредила транспарентност јавних финансија, усвојила Закон о слободном
приступу информација од јавног значаја, Закон о агенцији за борбу против корупције и Закон о
државној ревизорској институцији, као и тиме што је основала независно тело Заштитника грађана,
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереника за заштиту
равноправности, Агенцију за борбу против корупције, Државну ревизорску институцију.
Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за
2016. и 2017. годину усклађен је са следећим документима јавних политика: Национална стратегија
за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године; Стратегија
реформе јавне управе у Републици Србији; Стратегија регулаторне реформе и унапређења система
управљања јавним политикама за период 2016-2020. године и Стратегија развоја електронске управе
у Републици Србији за период од 2015. до 2018.
Овим акционим планом дефинисане су следеће обавезе:
 Израда модела описа послова радног места односно дела радног места службеника задуженог
за сарадњу са цивилним друштвом у локалној управи;
 Организовање обука за службенике јавне управе у вези са применом смерница за укључивање
организација цивилног друштва у процес доношења прописа;
 Организовање обука за представнике ОЦД у вези са применом смерница за укључивање
организација цивилног друштва у процес доношења прописа;
 Унапређење система за прикупљање иницијатива грађана и привреде;
 Увођење стандарда за учешће грађана у систему управљања јавних политика;
 Унапређење проактивне транспарентности – Информатора о раду;
 Измена закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
 Израда портала отворених података;
 Израда подзаконског акта заснованог на Смерницама за оцењивање Веб презентација;
 Унапређење института јавне расправе у процесу припреме закона;
 Израда јединствене методологије планирања, праћења, реализације и оцене успешности
реализованих програма и пројеката организација цивилног друштва и праћење утрошка
додељених финансијских средстава;
 Измене и допуне Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења;
 Доношења Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од
поверења у електронском пословању и
 Успостављање јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова
пословања.
Цео текст акционог плана можете наћи овде

