ПРЕДЛОГ

АКЦИОНИ ПЛАН У СКЛОПУ ПРИСТУПАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ОТВОРЕНУ
УПРАВУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Рок за реализацију

Индикатор

Одговорна
институција

III, IV квартал 2013.

Усвојен закључак о
Годишњем збирном
извештају о утрошку
средстава која су, као
подршка програмским
активностима, обезбеђена
и исплаћена удружењима
и другим организацијама
цивилног друштва из
средстава буџета
Републике Србије у 2012.
години.

Канцеларија за
сарадњу са
цивилним
друштом Владе
Републике
Србије

Уређење начина спровођења јавне
расправе на порталу е-Управа

IV квартал 2013.

Донето Упутство о
спровођењу јавних
расправа на порталу еУправа

МТТ

Обука запослених у органима
државне управе о основама и
функцијама портала е-Управа

континуирано у току
2013.

Број одржаних обука и
број државних
службеника који су

СУК

Опис активности

Партнери

1. Фискална транспарентност

Редовно извештавање државних
органа: институција републичког
нивоа, органа аутономних покрајина,
општина, града и града Београда, о
издвајањима и процедурама доделе
средстава удружењима и другим
организацијама цивилног друштва
Канцеларији за сарадњу са цивилним
друштвом.

2. Укључивање грађана и привреде

МТТ,
Канцеларија за
сарадњу са
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Опис активности

Рок за реализацију

Индикатор

Одговорна
институција

прошли обуку

Промоција електронских јавних
расправа према грађанима
Унапређење комуникације органа и
странака у општем управном
поступку (посебно правила о
електронској комуникацији)
Успоставити централни систем за
прикупљање искустава грађана о
коришћењу услуга државне управе,
локалне самоуправе и јавних
предузећа ради унапређивања
квалитета и делотворности пружања
услуга

цивилним
друштвом Владе
Републике Србије

континуирано у току
2013.

Број одржаних кампања

МТТ

III квартал 2013.

Утврђен Предлог Закона о
општем управном
поступку

МПДУ

IV квартал 2013.

На порталу е-управе
успостављен посебан
форум где ће грађани
моћи да остављају своје
коментаре у вези са радом
државне управе

Партнери

МТТ

МПДУ

3. Остало
Успостављање механизама за

IV квартал 2013.

Број активности везаних

МПДУ

Органи државне
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Опис активности

Рок за реализацију

укључивање организација цивилног
друштва у праћење реализације
Акционог плана

Израда Акционог плана за
унапређење јавности рада органа
државне управе за 2014. годину и
успостављање система за
укључивање цивилног друштва у
предлагању активности приликом
израде Акционог плана

Индикатор

Одговорна
институција

за анализу спровођења
Акционог плана

континуирано у току
2013.

Успостављен механизам
за укључивање
организација цивилног
друштва у предлагање
активности Акционог
плана, Израђен Акциони
план за 2014. годину и
број активности везаних
за укључивање цивилног
друштва у изради
Акционог плана

Партнери
управе, независна
регулаторна тела,
цивилни сектор

МПДУ

Органи државне
управе, независна
регулаторна тела,
цивилни сектор
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КОРИШЋЕНЕ СКРАЋЕНИЦЕ:
МПДУ – Министарство правде и државне управе
МТТ – Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
МФП – Министарство финансија и привреде
СУК – Служба за управљање кадровима
ПОУ – Партнерство за отворену управу
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