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Децембар 2015. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА 2016. 

СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
Општи циљ: Сузбијање сиве економије са 30,1% на 26,7% 

 Показатељ на нивоу општег циља - показатељ утицаја: Смањење учешћа сиве економије у БДП-у за 3,4 процентна поена 

 МЕРЕ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ 

Посебан циљ 1: Ефикаснији надзор над токовима сиве економије/ефикаснији инспекцијски надзор 

Мера 1.1.: 

 
Унапређење система 

инспекцијског надзора 

 

Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Извештај о конкурентности Светског економског форума - 

Квалитет институција 3,9 

Ефикаснији инспекцијски надзор: Извештај о конкурентности Светског 

економског форума - Квалитет институција  5 (до краја 2017.) 

 

 

 
Активности 

Рок за 

реализ 
ацију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 
који се 

активнос 

т 

спровод 
и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 
одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 
документи Буџетска – 

Линија 

програмск 

ог буџета 

Остали 
извори 

финансирањ 

а 

1. Праћење спровођења 

смерница и 

извештавање о раду 
инспекција, са 

препорукама за 

ефикаснији надзор 

Конти 

нуиран 

о од 1. 
кварта 

ла 

2016. 

Најмање 80% 

инспекцијских 

служби у 
потпуности 

примењујесмернице 

Извештај о 

раду 

Координационе 
комисије 

Смерниц 

е за 

спровође 
ње 

инспекц 

ијског 
надзора 

Редовна 

средства 

N/A Кординацио 

на комисија, 

Министарств 
о државне 

управе и 

локалне 
самоуправе 

(у даљем 

тексту: 
МДУЛС, све 

инспекције 

USAID-BEP Закон о 

инспекцијск 

ом  надзору 
( 

„Службени 

гласник 

РС”, број: 
36/2015, у 

даљем 

тексту: 
ЗОИН) 
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2. Спровођење анализе 

усаглашености 
прописа из области 

инспекцијског надзора 

Конти 

нуиран 
о од 3. 

кварта 

ла 

2016.го 

дине 

Формулисан и 

објављен извештај 
Координационе 

комисије са 

препорука 
измена/допуна 

прописа и мерама 

за унапређење 
координације 

инспекција 

Извештај 

Координационе 
комисије са 

препорука 

измена/допуна 
прописа и 

мерама за 

унапређење 
координације 

инспекција 

/ Редовна 
средства 

N/A Координаци 

она комисија 
Ресорна 

министарств 

а 

Инспекције 
USAID-BEP 

ЗОИН 

3. Успостављање оквира 

за усаглашавања 

прописа из области 

инспекцијског надзора 

2016. 1. Достављене 

изјаве о 

усаглашености 

свих надлежних 
министарстава 

2. Донет закључак 

Владе којим се 

налажу измене 
неопходнихпрописа 

Модел изјаве о 

усаглашености 

Закључак 

Владе којим се 
препоручују 

измене 

неопходних 
прописа 

/ Редовна 

средства 

N/A Координаци 

она комисија 

МДУЛС 

Министарст 

ва која у 

свом саставу 

имају 
инспекције 

 

USAID-BEP 

ЗОИН 

4. Унапређење 

капацитета за вршење 

надлежности 

инспекција над 
нерегистриваним 

субјектима, у  складу 

саЗОИН 

2016. 

године 

1. Најмање 80% 

инспекција у 

потпуностипоступа 

по смерницама за 
надзор над 

нерегистрованим 

субјектима 
2. Спроведено 

минимум две 

обуке за минимум 

20 инспектора 
годишње за 

поступање са 

нерегистрованим 

субјектима 

1Методолошка 

објашњења 2. 

Водич за 

поступање 
 

2.Извештај о 

раду 
Координационе 

комисије 

/ Редовна 

средства 

N/A МДУЛС 
Инспекције у 

оквиру 

министарста 
ва 

USAID-BEP ЗОИН 
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5. Организовање 

редовних састанака 

Одбора за 
координацију на 

којима би било 

анализирано 
унапређење 

ефикасности рада 

радних група и 

стручних тела у 
оквиру 

Координационе 

комисије, са акцентом 
на спровођење 

њихових закључака 

Први 
квартал 
2017 

 Организован 

састанак Одбора за 

координацију на 
коме би било 

анализирано 

унапређење 
ефикасности рада 

радних група и 

стручних тела у 

оквиру 
Координационе 

комисије, са 

акцентом на 
спровођење 

њихових закључака 

Закључци 

Одбора за 

координацију 

ЗОИН Редовна 

средства 

N/A Координаци
она комисија 

 ЗОИН 

6. Успостављање 
механизма праћења 

извршења усвојених 

закључака радних 
група и стручних тела 

у оквиру 

Координационе 
комисије 

2017  Успостављен 
механизам праћења 

извршења усвојених 

закључака радних 
група и стручних 

тела у оквиру 

Координационе 
комисије  

 ЗОИН Редовна 
средства 

N/A Управна 
инспекција 

 ЗОИН 
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Мера 1.2.: 

 
Унапређени капацитета 

инспекција за планирање, 

спровођење и извештавање о 

инспекцијском надзору 

 

Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Постојање контролних листи за поступање 

инспектора у 2013. години – 30% инспекција 

 
Постојање годишњих планова инспекција за 

2013. годину 66% 

Постојање контролних листи за поступање инспектора закључно са 2016. години – 

100% инспекција 

 
Проценат постојања годишњих планова инспекција - 100% и њихово испуњење 

минимум 80% закључно са 2016. годином 

  

Активности Рок за 

реализа 

цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 

који се 

активнос 
т 

спровод 

и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 

одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 

документи Буџетска – 

Линија 

програмск 
ог буџета 

Остали 

извори 

финансирањ 
а 

1. Спровођење анализа у 
области процене 

ризика за све области 

у којима се врши 

инспекцијски надзор 

2016. Израђене и 
објављене смернице 

у примени метода за 

процену ризика у 

различитим 
областима на које се 

примењује ЗОИН 

Смернице о 
примени 

метода за 

процену ризика 

у различитим 
областима на 

које се 

примењује 
ЗОИН 

/ Редовна 

средства 

N/A Министарств 
а која у свом 

саставу 

имају 

инспекције 
Координаци 

она комисија 

USAID-BEP ЗОИН 

2. Стандардизација 

процеса процене 

ризика при планирању 

и спровођењу 
инспекцијског надзора 

2016. Донети планови 

инспекција на 

основу процене 

ризика 

1.Уредба о 

утврђивању 

методологије 

спровођења 
процене 

ризика; 

 
2. Планови 

инспекција 

Уредба о 

утврђива 

њу 

методол 
огије 

спровође 

ња 
процене 

ризика 

Редовна 

средства 

N/A Кооринацио 

на комисија 

Сва 

министарств 
а која у свом 

саставу 

имају 
инспекције 

 ЗОИН 

 
Уредба о 

заједнички 

м 
елементима 

процене 

ризика у 
инспекцијск 

ом надзору 
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3. Анализа пословних 

процеса инспекција у 
циљу утврђивања 

полазних основа за 

успостављање 
јединственог 

информационог 

система у области 
инспекцијског надзора 

2016. Израђен извештај о 

пословним 
процесима 

инспекција са 

предлогом пројекта 

Извештај о 

пословним 
процесима 

инспекција са 

предлогом 
пројекта 

/ Редовна 
средства 

N/A МДУЛС USAID - 
BEP 

ЗОИН 

4. Организација 

конференције под 

покровитељством 
Републике Србија у 

циљу прикупљања 

средстава за 

унапређење техничких 
ресурса инспекција, 

пре свега 

информационог 
система и опреме 

2016 Прикупљена 

потребна средства 

утврђена у 
Активности 3 

/ / Редовна 

средства 

N/A Кооринацио 

на комисија 

Министарств 
а која у свом 

саставу 

имају 

инспекције 

  

5. Имплементација 
јединственог 

информационог 

система у области 
инспекцијског надзора 

2016.за 
пилот 

инспек 
ције 

2017. 

за 
остале 

инспек 

ције 

1. ИТ систем 
имплеметиран у 4 

пилот инспекције до 

30.6.2017. 
2. ИТ систем 

импелемнтиран у 

свим инспекцијама 

до краја 2018. 

ИТ систем / Редовна 
средства 

N/A Координаци 
она комисија 

Министарств 

а која у свом 
саставу 

имају 

инспекције 

USAID - 
BEP 
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6. Спровођење стручног 

усавршавања 
инспектора за 

коришћење ИТ 

система и у области 
планирања 

инспекцијског надзора 

2017. Спроведене обуке за 

најмање три пилот 
инспекције 

(пореска, тржишна, 

радна) 

/ / Редовна 
средства 

N/A Координаци 

она комисија 
Инспекције 

Министарств 

о државне 
управе и 

локалне 

самоуправе 
(у даљем 

тексту: 

МДУЛС) 

  

7. Спровођење стручног 

усавршавања 
инспектора у области 

инспекцијског надзора 

у односу на измене 
секторских прописа 

Контин 

уирано 

Спроведене обуке за 

минимум 220 
инспектора тренера 

/ / Редовна 

средства 

N/A Координаци 

она комисија 
Инспекције 

МДУЛС 

USAID - 

BEP 

 

8. Спровођење анализе 

капацитета инспекција 

2016 Сачињен извештај 

са прегледом 
потреба за 

унапређењем 

капацитета 
инспекција 

Извештај са 

предлогом 
потреба за 

унапређење 

капацитета 
инспекција 

Препору 

ка 
Координ 

ационе 

комисије 

Редовна 

средства 

N/A Координаци 

она комисија 
Инспекције 

МДУЛС  

9. Усклађивање броја 

инспектора у складу 

да утврђеним 

потребама 

Контин 

уирано 

од 2016 

до 
краја 

2017. 

године 

Запослен потребан 

број инспектора у 

складу са утврђеним 

потребама  на 
основу анализе 

капацитета 

инспекција 

Извештаји о 

раду 

инспекција 

Правилн 

ици о 

системат 

изацији 
организа 

цији 

радних 
места у 

органим 

а 

државне 
управе 

Редовна 

средства 

N/A МДУЛС Инспекције  
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9а. Спровођење 

компаративне 

анализе о 
неопходним 

капацитетима 
инспекција 

2017 Сачињен извештај 
са компаративном 

анализом о 
неопходним 

капацитетима 
инспекција 

Извештај са 
предлогом 

потреба за 
унапређење 

капацитета 
инспекција 

/ Редовна 
средства 

N/A МДУЛС 
Инспекције  

 

УСАИД  

10. Обезбеђивање 

недостајућих 
средстава за рад 

Контин 

уирано 
од 2016 

набављена опрема у 

складу са утврђеним 
потребама 

Извештаји о 

раду 
инспекција 

/ Редовна 

средства 

N/A Инспекције Координаци 

она комисија 

 

11. Утврђени критеријуми 

за вредновање учинка 

инспектора 

2016 Измењени прописи 
којима се утврђује 

начин обрачуна 

зараде и оцењивања 

инспектора 

Закон о 
платама 

државних 

службеника и 

намештеника 

 
Уредба о 

оцењивању 

државних 

службеника 

Закон о 
платама 

државни 

х 

службен 
ика и 

намеште 

ника 

 
Уредба о 
оцењива 

њу 

државни 

х 
службен 

ика 

Редовна 
средства 

N/A МДУЛС Координаци 
она комисија 
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12. Доношење смерница 

Координационе 

комисије за примену 

члана 44. ЗОИН-а, о 

показатељима 

делотворности 

инспекцијског надзора 

2017 Доношење 

смерница 

Координационе 
комисије за 

примену члана 44. 

ЗОИН-а, о 
показатељима 

делотворности 

инспекцијског 

надзора 

Смернице 

Координацио

не комисије 

 Редовна 

средства 

N/A Координаци 
она комисија 

МДУЛС  

13. Утврђивање 

критеријума за 

вредновање учинка 

инспектора на основу 

смерница 

Координационе 

комисије 

2018 Усвајање 
подзаконских аката 

на нивоу ресорних 

министарства, 
којима би били 

утврђени прецизни 

критеријуми за 
вредновање учинка 

инспектора 

Усвојени 
подзаконски 

акти којима 

би били 
утврђени 

прецизни 

критеријуми 
за 

вредновање 

учинка 

инспектора 

 Редовна 
средства 

N/A Ресорна 
министарств
а која у свом 
саставу 
имају 
инспекције 

Координаци 
она комисија  

 

МДУЛС 
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Мера 1.3.: 

 
Успостављање механизама за 

обезбеђење транспарентности 

инспекцијског надзора и 

интеракције са грађанима и 

привредом 

 

Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

регулаторна транспарентност 3,6 Глобални 

индекс конкурентности Светског економског 
форума 

до краја 2017. године; регулаторна транспарентност - 3,8 Глобални индекс 

конкурентности Светског економског форума 

 

Активности Рок за 

реализа 

цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 

који се 

активнос 
т 

спровод 

и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 

одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 

документи Буџетска – 

Линија 

програмск 
ог буџета 

Остали 

извори 

финансирањ 
а 

1. Успостављање 
портала (израда 

интернет стране) са 

доступним подацима о 
инспекцијском 

надзору 

2016 1. Објављени и 
бесплатно доступни 

прописи, контролне 

листе, планови 
надзора и других 

докумената и 

података у вези са 

инспекцијским 
надзором 

2. Могућност 

остављања 
коментара и питања 

у вези 

инспекцијског 

надзора 

Портал са 
доступним 

подацима о 

инспекцијском 
надзору на 

електронској 

презентацији 

Координационе 
комисије 

/ Редовна 

средства 

N/A Координаци 
она комисија 

Инспекције 

МДУЛС 

USAID - 

BEP 

ЗОИН 
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2. Успостављен 

ефикасан систем за 
подношење 

анонимних пријава 

(телефоном и мејлом) 
о случајевима сиве 

економије и 

обавештавање о 
статусу пријаве у року 

од 72сата 

2016 Покренути 

апликацију и „call 
центар” који 

омогућава 

обавештавање 
грађана о статусу 

пријаве у року од 72 

сата 

/ / N/A N/A Координаци 

она комисија 
Инспекције 

МДУЛС 

  

Мера 1.4.:  

 Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Унапређење система Проценат коришћења процене ризика у 

инспекцијском надзору у 2013. години 54% 

Проценат коришћења процене ризика у инспекцијском надзору у 2017. године 

100% процесуирања кривичних 

дела и прекршаја против 

привреде 

  

Активности Рок за 
реализа 

цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 
Акт кроз 

који се 

активнос 

т 
спровод 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 
или тело 

одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 
и повезани 

документи Буџетска – Остали 

Линија извори 

програмск финансирањ 
ог буџета а 



41  

 
1. Успостављање 

посебних 
организационих 

јединица тужилаштава 

и судова за сузбијање 
корупције и 

процесуирање 

кривичних дела 
против привреде 

Први 
квартал 

2018 

Успостављена 

по 4 посебна 
одељења виших 

јавних 

тужилаштава и 
виших судова за 

за сузбијање 

корупције у 
Београду, 

Краљеву, Нишу 

и Новом Саду 

Правилници о 

систематизациј и 

и уређењу 

тужилаштава  
 

Извештаји о раду 

тужилаштава 

 

Правилници о 

унутрашњем 

уређењу и 

систематизацији 

радних места у 

судовима 

 

Извештаји о раду 
судова 

Закон о 

организаци
ји и 

надлежност

и државних 
органа у 

сузбијању 

организова
ног 

криминала, 

тероризма 

и 
корупције 

Редовна 

средства 

N/A Министарс

тв о правде 
 

Виши 

судови 
 

Виша 

тужилаштв
а 

 

 Закон о 

организациј
и и 

надлежност

и државних 
органа у 

сузбијању 

организова
ног 

криминала, 

тероризма 

и корупције 
 

Стратегија 

финансијск
их истрага 

 

2. Одређивање заменика 
јавних тужилаца и 

судија који ће бити 

део посебних одељења 
виших јавних 

тужилаштава и виших 

судова за сузбијање 
корупције. 

 

Распоређивање и 

упућивање заменика 
јавних тужилаца и 

судија по формирању 

структуре ових 
посебних одељења. 

Први 
квартал 

2017 

Одређени 
заменици јавних 

тужилаца и 

судија који ће 
бити део 

посебних 

одељења виших 
јавних 

тужилаштава и 

виших судова за 

сузбијање 
корупције. 

Правилници о 
систематизациј и 

и уређењу 

тужилаштава  

 

Извештаји о раду 

тужилаштава 

 

Правилници о 

унутрашњем 

уређењу и 

систематизацији 
радних места у 

судовима 

 

Извештаји о раду 

судова 

Закон о 
организаци

ји и 

надлежност
и државних 

органа у 

сузбијању 
организова

ног 

криминала, 

тероризма 
и 

корупције 

Редовна 

средства 

N/A Министарс
тв о 

правде,  

 
Виши 

судови 

 
Виша 

тужилаштв

а 

 

 Закон о 
организациј

и и 

надлежност
и државних 

органа у 

сузбијању 
организова

ног 

криминала, 

тероризма 
и корупције 
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3. Одређивање 

службеника за везу у 

оквиру државних 
органа и организација, 

ради остваривања 

ефикасније сарадње и 
размене информација 

са тужилаштвом за 

организовани 

криминал и посебним 
одељењима виших 

јавних тужилаштава за 

сузбијање корупције 

Први 
квартал 

2017 

Одређени 

службеници за 

везу у оквиру 
државних 

органа и 

организација 
ради 

остваривања 

ефикасније 

сарадње и 
размене 

информација са 

тужилаштвом за 
организовани 

криминал и 

посебним 

одељењима 
виших јавних 

тужилаштава за 

сузбијање 
корупције 

Правилници о 

унутрашњој 

организацији и 
систематицији 

радних места у 

државним 
органима који 

су 

идентификован

и Законом о 
организацији и 

надлежностии 

државних 
органа у 

сузбијању 

организованог 

криминала, 
тероризма и 

корупције 

Закон о 
организацији 

и 
надлежности 

државних 
органа у 

сузбијању 
организовано
г криминала, 
тероризма и 
корупције 

Редовна 

средства 

N/A Органи 

идентифи

ковани  
Законом о 

организац

ији и 
надлежно

стии 

државних 

органа у 
сузбијању 

организов

аног 
криминал

а, 

тероризма 

и 
корупције 

Ресорна 

министа

рства 

Закон о 

организациј

и и 
надлежност

и државних 

органа у 
сузбијању 

организова

ног 

криминала, 
тероризма 

и корупције 
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4. Одређивање 

службеника за везу у 

свим инспекцијама и 
другим државним 

органима који 

учествују у кривичном 
поступку, а посебно 

државних органа који 

су највише упућени на 

сарадњу са полицијом 
и јавним 

тужилаштвом, а нису 

обухваћени Законом о 
организацији и 

надлежностии 

државних органа у 

сузбијању 
организованог 

криминала, тероризма 

и корупције 

Први 
квартал 

2017 

Одређени 

службеници за 

везу у свим 

инспекцијама и 

другим државним 

органима који 

учествују у 

кривичном 

поступку, а 
посебно државних 

органа који су 

највише упућени 

на сарадњу са 

полицијом и 

јавним 

тужилаштвом, а 

нису обухваћени 

Законом о 

организацији и 

надлежностии 

државних органа 
у сузбијању 

организованог 

криминала, 

тероризма и 

корупције 

Извештај 

Координационе 

комисије 

Закон о 

организаци

ји и 
надлежност

и државних 

органа у 
сузбијању 

организова

ног 

криминала, 
тероризма 

и 

корупције  
 

ЗОИН 

Редовна 

средства
  

N/A Координац

иона 

комисија 

Инспек

ције и 

други 

државн

и 

органи 

који 

учествуј

у у 

кривичн

ом 

поступк

у, нпр. 

Тржиш

на 

инспекц

ија 
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5. Формулисање 

програма и 

курикулума обавезне 
сталне обуке заменика 

јавних тужилаца и 

судија распоређених у 
посебна одељења 

виших јавних 

тужилаштава и виших 

судова за сузбијање 
корупције 

Први 
квартал

2017 

Дефинисани 

програми и 

курикулуми 
обавезне сталне 

обуке тужилаца 

и судија 

Програм сталне 

обуке за 2017. 

годину 

Закон о 

организациј

и и 

надлежности 

државних 

органа у 

сузбијању 

организован

ог 
криминала, 

тероризма и 

корупције 

 

Закон о 

правосудној 

академији 

Редовна 

средства 

N/A Правосудн

а 

академија 

Минист

арство 

правде,  

 

Америч

ка 

привред

на 

комора 

у 

Србији 

 

Амбаса

да САД-

а? 

 

ОЕБС? 

 

Закон о 

организациј

и и 
надлежност

и државних 

органа у 
сузбијању 

организова

ног 

криминала, 
тероризма 

и корупције 

 
Закон о 

правосудно

ј академији 

6. Формулисање 

програма и 
курикулума обавезне 

сталне обуке 

службеника за везу, у 
виду обуке будућих 

ментора (Тrain the 
Trainers) 

Други 
квартал

2017 

Дефинисани 

програми и 
курикулуми 

обавезне сталне 

обуке 
службеника за 

везу, у виду 

обуке будућих 

ментора (Тrain the 
Trainers) 

Програм сталне 

обуке за 2017. 
годину 

 

Стратегија 
финансијс

ких 

истрага  
 

Закон о 

правосудн

ој 
академији 

 

 

Редовна 
средства 

N/A Правосудн

а 
академија 

Минист

арство 

правде,  

 

Америч

ка 

привред

на 

комора 

у 

Србији 

 

Амбаса

да САД-

а? 

 

ОЕБС? 

 

 

Стратегија 
финансијск

их истрага  

 
Закон о 

правосудно

ј академији 
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7. Спровођење обавезне 

сталне обуке заменика 

јавних тужилаца и 
судија распоређених у 

посебна одељења 

виших јавних 
тужилаштава и виших 

судова за сузбијање 

корупције 

Други 
квартал

2017 

Спроведен 

програм 

обавезне сталне 
обуке заменика 

јавних тужилаца 

и судија 
распоређених у 

посебна 

одељења виших 

јавних 
тужилаштава и 

виших судова за 

сузбијање 
корупције 

Извештаји о 

раду судова 

 
Извештаји о 

раду 

тужилаштава 
 

Евиденција о 

судијама и 

тужиоцима 
који су 

учествовали у 

програму 
сталне обуке 

Правосудне 

академије 

Закон о 

организаци

ји и 
надлежност

и државних 

органа у 
сузбијању 

организова

ног 

криминала, 
тероризма 

и 

корупције 
 

Закон о 

правосудно

ј академији 

Редовна 

средства 

N/A  
 

ЕУ 
фондови

? 
 

 

Правосудн

а 

академија 

Минист

арство 

правде 

 

Тужила

шва 

 

Судови 

Закон о 

организациј

и и 
надлежност

и државних 

органа у 
сузбијању 

организова

ног 

криминала, 
тероризма 

и корупције 

 
Закон о 

правосудно

ј академији 

8. Спровођење обуке 

успостављених 
службеника за везу, у 

виду обуке будућих 

ментора (Тrain the 
Trainers) 

Трећи и 
четврти 
квартал

2017 

Спроведен 

програм обуке 
успостављених 

службеника за 

везу 

Извештаји 

Правосудне 
академије 

 

Извештаји о 
раду државних 

органа, управа, 

инспекција који 

именују 
службенике за 

везу  

Стратегија 

финансијск
их истрага 

Редовна 
средства 

N/A  
 

ЕУ 
фондови

? 
 

Правосудн

а 
академија 

Органи 
идентифи

ковани  
Законом о 

организац
ији и 

надлежно
стии 

државних 
органа у 

сузбијању 
организов

аног 
криминал

а, 
тероризма 

и 
корупције 

 
ОЕБС ? 

Стратегија 

финансијск
их истрага 
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9. Организовање 

радионица на којима би 

био разматран практичан 

рад ударних група 

сачињених од 

представника 

тужилаштва, полиције, 

инспекције и других 

државних органа, ради 
повећања ефикасности 

тимског рада приликом 

откривања и гоњења 

кривичних дела из 

области нелегалне 

трговине 

Четврти 

квартал 

2017 и 

први 

квартал 

2018 

 

(по 

завршетк

у 

основних 

обука 

тужилаца, 

судија и 

службени

ка за везу) 

Организоване 

најмање 3 

радионице за 
представнике 

тужилаштва, 

полиције, 
инспекције и 

других 

државних 

органа 

Извештаји 

Правосудне 

академије 

/ Редовна 

средства 

N/A Правосудн

а 

академија 

Америч

ка 

привред

на 

комора 

у 

Србији 

 

Амбаса

да САД-

а? 

 

ОЕБС? 

 

 

 



47  

10. Полугодишња анализа 

поступања по 

кривичним пријавама, 
у циљу сагледавања 

поступања и 

уједначавања праксе, 
са посебним освртом 

на примену института 

одлагања кривичног 

гоњења. 
 

Достављање 

обавезујућих 
закључака ове анализе 

заменицима јавних 

тужилаца 

распоређеним у 
посебна одељења 

виших јавних 

тужилаштава за 
сузбијање корупције и 

службеницима за везу. 

 
 

 

2017 Организовано 

најмање два 

састанка заменика 
јавних тужилаца 

распоређених у 

посебна одељења 
виших јавних 

тужилаштава за 

сузбијање 

корупције и 
службеника за 

везу, ради анализе 

поступања по 
кривичним 

пријавама, у циљу 

веће ефикасности 

и квалитета рада 

Годишњи 

извештај 

Републичког 
јавног 

тужилаштва 

/ Редовна 

средства 

N/A Републичк

о јавно 

тужилаштв
о 

Министар

ство 
правде, 

Посебна 
одељења 

виших 
јавних 

тужилашт
ава за 

сузбијање 
корупције 

 
Органи 
идентифи

ковани  
Законом о 

организац
ији и 

надлежно
стии 

државних 
органа у 

сузбијању 
организов

аног 
криминал

а, 
тероризма 

и 
корупције 
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11. Успостављање боље 

координације 

инспекција и 
тужилаштава кроз 

укључивање 

представника 
посебних одељења 

виших јавних 

тужилаштава за 

сузбијање корупције у 
рад Координационе 

комисије, релевантних 

радних група и 
стручних тимова 

образованих у оквиру 

ње 

2017 Формално 

именовање 

представника 
посебних 

одељења виших 

јавних 
тужилаштава за 

сузбијање 

корупције у 

састав радних 
група и 

стручних 

тимова 
образованих у 

оквиру 

Координационе 

комисије 

Извештај 

Координационе 

комисије 

ЗОИН Редовна 

средства 

N/A Кординаци

о на 

комисија, 
Министарс

тв о 

државне 
управе и 

локалне 

самоуправ

е 

Минист

арство 

правде, 

Посебна 

одељењ

а виших 

јавних 

тужила

штава 

за 

сузбија

ње 

корупци

је 

ЗОИН 

 

 

12. Формулисање 

практичних процедура 
за поступање 

инспекција приликом 

откривања и 
процесуирања 

кривичних дела из 

области сиве 

економије у циљу 
ефикаснијег 

прикупљања и 

обезбеђења доказа, 
кроз закључке радних 

група при 

Координационој 

комисији  
   

2018 Дефинисан начин 

поступања и 

прикупљања 

доказа од стране 

инспекција за 

одређене облике 
извршења 

кривичних дела 

из области сиве 

економије који се 

најчешће јављају 

у пракси, кроз 

упутства 

Координационе 

комисије 

Извештај 

Координационе 
комисије 

ЗОИН Редовна 

средства 

N/A Кординаци

о на 
комисија, 

Министарс

тв о 
државне 

управе и 

локалне 

самоуправ
е 

Инспек

ције, 

Полициј

а,  

Пореска 

полициј

а, 

Управа 

царина, 

Тужила

штво 

Закон о 

полицији  
 

Закон о 

кривичном 
поступку 

 

ЗОИН 
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13. Практичне обуке 

припадника 

инспекција, полиције, 
пореске полиције и 

управе царина за 

поступање приликом 
откривања и 

процесуирања 

кривичних дела из 

области сиве 
економије од стране 

делегираних 

службеника за везу у 
овим органима 

2018 Спроведене 

најмање 4 обуке 

за најмање 80 
припадника 

инспекција, 

полиције, пореске 
полиције и управе 

царина 

 / Редовна 

средства 

N/A    

14. Успостављање 

претходне контроле 

од стране јавног 
тужиоца и накнадне 

контроле од стране 

вишег тужилаштва 

одлука о одбачају 
кривичне пријаве на 

основу члана 283. 

ЗКП (примена начела 
опортунитета) 

2017 Усвојене смернице 

за поступање 

тужилаца приликом 

доношења одлука о 

одбачају кривичне 

пријаве на основу 

члана 283. Законика 

о кривичном 

поступку 

Смернице 

Републичког 

јавног 
тужилаштва  

/ Редовна 

средства 

N/A Републ
ичко 
јавно 
тужила
штво 

 Законик о 

кривичном 

поступку 

15. Успостављање 
система посебне 

евиденције кривичних 

и прекршајних 
предмета из области 

сиве економије, који 

би омогућио лакше 

праћење (на пример, 
категорисање 

предмета по делима) 

2017 Успостављен 
систем посебне 

евиденције 

кривичних и 
прекршајних 

предмета из 

области сиве 

економије, који 
би омогућио 

лакше праћење 

 / Редовна 
средства 

/ Министар
ство 
правде 
 

Републи
чко 
јавно 
тужила
штво 
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16. Успостављање 

електронске 

платформе за 
евиденцију кривичних 

и прекршајних 

предмета из области 
сиве економије ради 

лакшег праћења 

њиховог статуса и 

периодичног 
анализирања исхода 

2018 Израђена 

платформа за 

електронску 
евиденцију 

кривичних и 

прекршајних 
предмета из 

области сиве 

економије 

Платформа за 

електронску 

евиденцију 
кривичних и 

прекршајних 

предмета из 
области сиве 

економије 

пуштена у 

продукцију 

/ Редовна 

средства 

/ Министар
ство 
правде 
 
МДУЛС 

 
Дирекција 

за 

електронск

у управу 

Републи
чко 
јавно 
тужила
штво 

 

17. Регулисање система 

финансирања сталних 

обука за државне 
службенике у чијем је 

опису посла сарадња 

са носиоцима 
јавнотужилачке 

функције приликом 

кривичног гоњења 

2018 Опредељивање 

одређеног процента 

од имовине одузете 

кривичним делима 

на годишњем нивоу 

за финансирање 

обука државних 

службеника у чијем 
је опису посла 

сарадња са 

носиоцима 

јавнотужилачке 

функције приликом 

кривичног гоњења 

 / / Одређен
и 

проценат 
од 

имовине 
одузете 

кривични
м делима 

Министарс

тво 

финансија 

  

18. Кривичним и 

предметима из 

области сиве 
економије дати 

приоритет у 

поступању 

2017 Кривичним 

предметима из 

области сиве 
економије дат 

приоритет у 

поступању кроз 
Смернице 

Републичког 

јавног 

тужилаштва 

Извештај о 

раду 

Републичког 
јавног 

тужилаштва 

Смернице 

Републичк

ог јавног 
тужилаштв

а 

Редовна 

средства 

/ Републичк

о јавно 

тужилаштв
о 

Минис
тарств
о 
правде 
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19. Успостављање 

система обавештавања 
подносилаца 

кривичних пријава од 

стране тужилаштва о 
одбачају пријава, са 

јасним разлозима за  

одбацивање кривичне 
пријаве и неопходне 

консултације са 

контролним органима 

(инспекторима) о 
налазима вештака који 

указују на одбачај 

кривичне пријаве. 

2017 Успостављен 

систем 
обавештавања 

подносилаца 

кривичних 
пријава о одбачају 

пријава, са јасним 

разлозима за  
одбацивање 

кривичне пријаве. 

Смернице 

Републичког 
јавног 

тужилаштва 

Смернице 

Републичк
ог јавног 

тужилашт

ва 

Редов

на 

средст

ва 

/ Републичко 

јавно 
тужилаштво 

  

21. Успостављање 

посебних 
организационих 

јединица прекршајних 

судова за 
процесуирање 

случајева сиве 

економије 

2018 Успостављена 4 

посебна одељења 
прекршајних 

судова за за 

сузбијање сиве 
економије у 

Београду, 

Краљеву, Нишу и 
Новом Саду 

Правилници о 

унутрашњем 
уређењу и 

систематизациј

и радних места 
у судовима 

 

Извештаји о 
раду судова 

/ Редов

на 

средст

ва 

N/A Министарств 

о правде 
 

Судови 
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22. Организовање састанака 
представника прекршајних 
судова са државним 

органима и инспекцијама у 
чијој је надлежности 
покретање прекршајних 
пријава, ради анализирања 
посупања и недостатака у 
раду и координацији. 
 
Достављање обавезујућих 

закључака са ових 
састанака прекршајним 
судовима, свим државним 
органима и инспекцијама у 
чијој је надлежности 
покретање прекршајних 
пријава. 
 

2017 Организовано 

најмање два 

састанка 
представника 

прекршајних 

судова са 
државним 

органима и 

инспекцијама у 

чијој је 
надлежности 

покретање 

прекршајних 
пријава, ради 

анализирања 

недостатака у 

раду и 
координацији 

Извештаји 

судова 

 
Извештаји 

државних 

органа у чијој је 
надлежности 

покретање 

прекршајних 

пријава 
 

Обавезујући 

закључци 

/ Редов

на 

средст

ва 

N/A Министарств 

о правде 

 
Судови 

 

Инспекције 
 

Државни 

органи у 

чијој је 
надлежности 

покретање 

прекршајних 
пријава 

  

23. Успостављање 

капацитета инспекција 
за спровођење 

првостепених 

прекршајних 
поступака за 

извршење прекршаја 

мањег степена 

друштвене опасности 

2017 Измењени 

секторски прописи 
којима се утврђују 

фиксне мандатне 

казне за прекршаје 
који представљају 

мањи степен 

друштвене 

опасности; 
 

Спроведено стручно 

усавршавање за 
примену измена 

прописа за минимум 

30 инспектора у 
минимум 5 

инспекција 

Извештај 

Координационе 
комисије 

/ Редов

на 
средст

ва 

N/A Министарств 

о трговине, 
туризма и 

телекомуник 

ација 
Министарств 

о финансија 

Министарств 

о 
пољопривре 

де и заштите 

животне 
средине 
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Мера 1.5.: 

 
Унапређење координације 

рада царине, инспекција и 

полиције 

 

Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Проценат решених предмета у календарској 

години  у 2013 години: 47% 

Проценат решених предмета у календарској години  у 2017. године: 55% 

  

Активности Рок за 

реализа 
цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 
који се 

активнос 

т 

спровод 
и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 
одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 
документи Буџетска – 

Линија 

програмск 

ог буџета 

Остали 

извори 

финансирањ 

а 

1. Дефинисање јасних 

критеријума који се 
користе у процесу 

процене ризика у 

Управи царина, 

њихово стално 
ажурирање, као и 

њихова 

компатибилност са 
системом процене 

ризика код 

инспекцијских органа 

2016 Измењени 

одговарајући 
прописи 

Службени 

гласник 

 Редовна 

средства 

N/A Министарств 

о финансија 

– Управа 

царина 

 ЗОИН 
Царински 

закон 

(„Службени 

гласник 

РС”, 
бр.18/10, 

111/12 и 

29/15) 

2. Укључивање свих 
надлежних органа у 

рад Координационог 

тела и Оперативне 
радне групе за 

координацију 

интегрисаног 

управљања границом 
и јасно дефинисана 

динамика активности 

2016 Измењени акти о 
формирању и раду 

Коордианционог 

тела у Оперативне 
радне групе 

Одлука Владе Одлука 
Владе 

Редовна 
средства 

N/A Министарств 
о 

унутрашњих 

послова ( у 
даљем 

тексту: 

МУП) 

Министарст 
во финансија 

Министарст 

во 
пољопривре 

де и заштите 

животне 

средине 
Министарст 

во трговине, 
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         туризма и 

телекомуник 
ација, 

Министарст 

во 
грађевинарс 

тва, 

саобраћаја и 
инфраструкт 

уре 

 

3. Успостављање 

континуиранесарадње 

Координационог тела 

за интегрисано 
управљање границом 

и Координационе 

комисије 

2016 Измењен Царински 

закон којим се 

дефинише сарадња 

ова два тела 

Службени 

гласник 

Царинск 

и закон 

Редовна 

средства 

N/A Министарств 

о финансија 

МУП 
Министарст 
во 

пољопривре 

де и заштите 
животне 

средине 

Закона о 

заштити 

државне 

границе 
(„Службени 

гласник 

Републике 
Србије”, 

број 97/08), 

 
Стартегија 

интегрисан 
ог 

управљања 

границом у 

Републици 
Србији 

(„Службени 

гласник 
Републике 

Србије”, 

број 111/12) 
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4. Спровођење пилота 

интегрисане контроле 

граничних прелаза 

2016 Спроведено 2 
пилота у 2016. 
години 

Извештај  о 

раду 
Координационо 

г тела за 

интегрисано 
управљање 

границом 

/ Редовна 
средства 

N/A МУП 
Министарств 
о финансија 

Министарств 

о 

пољопривре 
де и заштите 

животне 

средине 
Министарств 

о трговине, 

туризма и 
телекомуник 

ација, 

Министарств 

о 
грађевинарст 

ва, 

саобраћаја и 
инфраструкт 

уре 

 Закон о 

заштити 
државне 

границе 

5. Уједначавање праксе 

вредновања и даљег 
праћења царињене 

робе 

2016 Упоређивања 

стварне и 
декларисане 

количине цене робе, 

провере набавне 

цене, евидентирање 
адресе на којој се 

налази складиште 

добављача, 
установљен начин 

контроле 

материјалног 
раздужења робе 

Извештај о 

раду Управе 
царина 

/ Редовна 

средства 

N/A Министарств 

о финансија 

– Управа 

царина 

 Уредба о 

усклађивањ 
у 

номенклату 

ре саринске 

тарифе 
(„Службени 

гласник 

РС”, број 
130/15) 

 
Царински 

закон 
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6. Успостављање 

уједначене праксе 
контроле порекла робе 

која се продаје на 

отвореним тржним 
центрима (пијаце и 

сл.) у поступку 

издавања продајних 
места (тезги), као и 

код продаје половних 

одевних предмета(тзв. 

„second hand“) 

2016. Успостављена 

уједначена пракса 
контроле робе која 

се продаје на 

отвореним тржним 
центрима 

Извештај о 
раду Управе 

царина 

 
Извештај о 

раду тржишне 
инспекције 

 
Извештај  о 

раду комуналне 

инспекције 

/ Редовна 
средства 

N/A Комуналне 

инспекције, 
Управа 

царина, 

Тржишна 
инспекција 

Јавна 
комунална 

предузећа 

 

7. Успостављање 

механизма за 

координацију 

активности и 
приоритизацију на 

сузбијању сиве 

економије на 
граничним прелазима 

2016 1.Успостављени 

контролни пунктови 

на 

идентификованим 
местима појачане 

трговине нацрно 

2. Измењен 
Царински закон и 

пратећи 

подзаконски акт 
којим се дефинише 

евидентирање лица 

које је преузело 

робу 

Извештај о 

раду Управе 
царина 

 
Службени 

гласник 

Царинск 

и закон 

Редовна 

средства 

N/A Министарств 

о финансија 
– Управа 

царина 

 Стартегија 

о 

интегрисан 

ом 
управљању 

границом 

8. Израда планског 

документа за 
заједнично деловање 

надлежних тела за 

критичне 

области/делатности/по 
јавне облике сиве 

2016 Усвојен акциони 

план заједничког 
деловања 

инспекција, царине, 

полиције и 

тужилаштава за 
наредни период за 

Акциони план 

заједничког 
деловања 

инспекција, 

царине, 

полиције и 
тужилаштава 

Акциони 

план 
заједнич 

ког 

деловањ 

а 
инспекц 

Редовна 

средства 

N/A Министарств 

о финансија 

Министарст 

во правде 
МУП 

Републичко 

јавно 

тужилаштво 
Инспекције 
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 економије  области сузбијања 

кријумчарења 
акцизне робе , воћа, 

поврћа, меса, 

млинарско- 
пекарских и 

текстилних 

производа 

 ија, 

царине, 
полиције 

и 

тужилаш 
тава 

     

9. Боља контрола и 

превенција оснивања 
тзв „перачких” и 

„фантом” предузећа 

2016 Уведена евиденције 

оснивача и 
повезаних лица 

привредног субјекта 

којем је привремено 

одузет ПИБ, ради 
привременог 

онемогућавања 

оснивања нових 
привредних 

субјеката. до 

окончања поступка 

Службени 

гласник 

Закон о 

регистра 
цији 

привред 

них 

субјекат 
а 

 
Закон о 

пореско 

м 
поступк 

у и 

пореској 

админис 
трацији 

Редовна 

средтва 

Н/А Министарсво 

привреде, 
Агенција за 

регистрацију 

привредних 

субјеката 

Министарст 

во финансија 
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 Мера 1.6.: 

 
Успостављење 

уједначене политике 

санкционисања сиве 

економије 

 

Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Проценат решених предмета у 2013 години: 47% Проценат решених предмета у 2017. године: 55% 

  

Активности Рок за 

реализа 
цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 
који се 

активнос 

т 
спровод 

и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 
одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 
документи Буџетска – 

Линија 

програмск 

ог буџета 

Остали 

извори 

финансирањ 

а 

1. Спроведена анализа 

казнених мера у 
секторским прописима 

и изречених казни 

2016 Припремљен 

извештај о прегледу 
тренутног стања са 

предлозима за 

измене прописа у 
обалсти 

Извештај о 

прегледу 
тренутног 

стања са 

предлозима за 
измене прописа 

у обалсти 

/ Редовна 

средства 

N/A Министарств 

о правде 

  

2. Усклађивање 

секторских прописа у 
складу са извршеном 

анализом 

сразмерности и 

целисходности 
изречених казни 

2016 Усвојен Закључак 

Владе којим се 
налаже припрема и 

предлагање измене 

прописа и примена 

препоруке за 
ревизију пракси 

Закључак 

Владе 

 Редовна 

средства 

N/A Министарств 

о правде 
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Мера 1.7.: 

 
Унапређење система 

евиденције о зарадама и 

доприносима запослених 

 

Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Број утврђених непријављених радника у 2014.- 

у 30.226 извршених инспекцијских надзора 
установљено 5.831 лице на фактичком раду 

(непријављено лице) 

Смањен број утврђених непријављених радника за 20% до краја 2017. године 

  

Активности Рок за 

реализа 

цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 

који се 
активнос 

т 

спровод 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 

одговорно за 
реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 

документи Буџетска – 

Линија 
програмск 

ог буџета 

Остали 

извори 
финансирањ 

а 

1. Ревизија система 

пријаве и 
евидентирања 

запослених 

 

2016 
1.Измена прописа 

којом се прописује 
да се пријава 

радника врши 

најмање један дан 
пре ступања на рад 

новозапосленог 

лица 

2. Измене прописа 
којим се регулише 

регистрација 

закључених уговора 
о раду код 

недлежног 

државногоргана 

Службени 

гласник 

Закон о 

раду 
Закон о 

запошља 

вању 
Закон о 

пенз. и 

инвалид. 

осигура 
њу  

Закон о 

централн 

ом 
регистру 

обвезног 

соц. 
осигура 

ња 

Закон о 

здравств. 
осигура 

њу 

Редовна 

средства 

N/A Министарств 

о за рад, 
запошљавањ 

е, борачка и 

социјална 
питања 

Министарств 

о финансија 

Централни 

регистар за 
социјално 

осигурање (у 

даљем 
тексту: 

ЦРОС) 

Министарст 

во здравља 
Фонд за 

пензијско и 

инвалидско 

осигурање 
Републике 

Србије (у 

даљем 
тексту: 

ПИО) 
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2. Омогућити размену 

података између 
пословних банака и 

Пореске управе (у 

даљем тексту : ПУ) 

2016 1. Утврђен 

регулаторни оквир 
за размену података 

о зарадима, 

порезима и 
доприносима 

између банака, ПУ, 

ЦРОС, ПИО и 
Републичког фонд 

за здравствено 

осигурање (у даљем 

тексту:РФЗО) 
2. Имплементирано 

техничко решење за 

разменуподатака 

Службени 
гласник 

/ Редовна 
средства 

N/A Министарств 

о финансија 
Министарств 

о за рад, 

запошљавањ 
е, борачка и 

социјална 

питања, 
Министарств 

о здравља 

ЦРОС, 
РФЗО, 

ПИО 

 

3. Успостављање 

механизма за 

ефикаснију пријаву 

сезонских радника 

2016 Измена прописа 

којима се 

успоставља систем 

ваучера 

Службени 

гласник 

/ Редовна 

средства 

N/A Министарств 

о за рад, 

запошљавањ 

е, борачка и 
социјална 

питања 

  

4. Плански сузбити сиву 

економију која се 

манифестује кроз рад 

на црно радно 
способних лица која 

су корисници права на 

новчанупомоћ 

2016. 
година 

1. Донет план којим 

је уређено да радно 

способна лица – 

корисници права на 
новчану помоћ, 

имају обавезу 

евидентирања у 
Националној 

служби за 

запошљавање (у 

даљем тексту: НСЗ) 
како би с предузеле 

/ / Редовна 

средства 

N/A Министарств 

о за рад, 

запошљавањ 

е, борачка и 
социјална 

питања 
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   активности на 

њиховом 
запошљавању; 2. 

НСЗ спроводи 

програме 
усавршавања ових 

лица ради 

ефикаснијег 
укључивања у 

процес рада; 3. 

Уведена обавеза 

редовног јављања 
корисника новчане 

помоћи НСЗ-у 
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Мера 1.8.: 

 
Унапређење надзора над 

делатностима за чије је 

обављање потребна лиценца 

 

Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Почетна вредност ће бити утврђена у 2016. 

Анализом стања 

Смањен број лица за које се утврди да обављају делатност без лиценце или која не 

испуњавају услове за даље пословање са лиценцом за 10% 

  

Активности Рок за 

реализа 
цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 
који се 

активнос 

спровод 
и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 
одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 
документи Буџетска – 

Линија 

програмск 

ог буџета 

Остали 

извори 

финансирањ 

а 

1. Анализа стања у 

области, 

идентификовање свих 

издавалаца лиценци и 
броја носилаца 

лиценци 

2016 Извештај о 

спроведеној анализи 

стања са пописом 

издавалаца и 
носилаца лиценци 

Извештај о 

спроведенојана 

лизи 

/ Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во привреде 

Мин. 

финансија 

Привредна 

комора 
Србије (у 

даљем 

тексту: 
ПКС) 

Национална 

алијанса за 

локални 
економски 

развој 

(NALED) 

 

2. Успоставити јавно 

доступну базу 

података о 

издаваоцима и 
носиоцима лиценци 

2017 Регистар 

процедура/формалн 

ости је оперативан и 

редовно ажуриран 
(посебан циљ 3) 

Регистар 

процедура 

/ Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во 

финансија 

ПКС 

NALED 
Републички 
секретаријат 

за јавне 

политике 
(РСЈП) 
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3. Успостављање 

механизама за 
подизање 

одговорности 

издавалаца лиценци и 
праћења испуњености 

услова за поседовање 

лиценци 

2017 1. Прописана 

обавеза достављања 
потврде 

саобразности 

2. Редовна конрола 
испуњености услова 

у складу са 

методологијом 
проценеризика 

Службени 
гласник 

/ Редовна 
средства 

N/A Министарст 
во 

финансија 

Сви 
издаваоци 

лиценци 

 

Посебан циљ 2: Унапређење функционисања фискалног система 

Мера 2.1.:  

 Показатељ резултата мере – Почетна вредност Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Стимулисање поштовања Учешће неформално запослених у укупној 

запослености у 4.кв 2014 године: 24% 

Учешће неформално запослених у укупној запослености до краја 2017 године - 

15% прописа и подстицаји 

превођењу сиве економије у 

легалне токове 

 

 

 
Активности 

Рок за 

реализа 
цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 
који се 

актвност 

спровод 

и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 
одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 
документи Буџетска – Остали 

Линија извори 
програмск финансирањ 

ог буџета а 

1. Израда Плана 

фискалних мера за 

стимулисање 

запошљавања 

до 1. 

фебруа 

ра2016 

Израђен План 

фискалних мера за 

стимулисање 

запошљавања са 
препорукама о 

измена прописа 

којим би се увеле 
одређене 

стимулативне мере 

и размотреним 
евентуалним 

изменама висине 

План 

фискалних 

мера за 

стимулисање 
запошљавања 

/ Редовна 

средства 

N/A Координаци 

оно тело 

Владе за 

усмеравање 
активности 

на сузбијању 

сиве 
економије (у 

даљем 

тексту: 
Координаци 

оно тело)  и 

Министарст 

во за рад, 

запошљавањ 

, борачка и 
социјална 

питања, 

NALED 

Одлука о 

образовању 

Координац 

ионог тела 
за 

усмеравање 

активности 
на 

сузбијању 

сиве 
економије 
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   неопорезивог 

износа зарада у 
складу са новим 

законом који 

уређује питања 
финансирања 

локалних 

самоуправа 

    Министарст 
во 

финансија 

  

2. Усклађивање рокова 
за измирење пореских 

обавеза 

(регистрованих и 

нерегистрованих 
субјеката) 

2016 Измењени прописи 
на начин да се 

пропише рок од 15 

дана за плаћање 

пореских обавеза и 
посебан рок за 

регистрацију 

нерегистрованог 
субјекта 

Службени 
гласник 

Закон о 
изменам 

а и 

допнама 

Закона о 
преском 

поступк 

у и 
пореској 

админис 

трацији 

Редовна 
средства 

/ Координаци 
оно тело и 

Министарст 

во 

финансија 

NALED Одлука о 
образовању 

Координац 

ионог тела 

за 
усмеравање 

активности 

на 
сузбијању 

сиве 

економије 

3. Увођење пореских 

олакшица током прве 

године пословања 

привредним 
друштвима и 

предузетницима 

2016 Измењен пропис на 

начин да се 

пропише нижа 

стопа пореза на 
добит за привредна 

друштва и 

предузетнике у 
првој години уз 

ограничење трајања 

те олакшице до три 
године од увођења 

мере. 

Службени 

гласник 

Закон о 

изменам 

а и 

допунам 
а Закона 

о порезу 

на добит 
правних 

лица 

Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во 
финансија 

Координаци 

оно тело 
NALED 

Одлука о 

образовању 

Координац 

ионог тела 
за 

усмеравање 

активности 
на 

сузбијању 

сиве 
економије 
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4. Увођење олакшица 

током прве године 
пословања 

привредним 

друштвима и 
предузетницима при 

утврђивању висине 

непореских намета 

2016 Измене прописа 
којима се предвиђа 
нижи износ накнада 

за привредна 

друштва и 

предузетнике који 
су у првој години 

пословања 

Службени 
гласник 

Закон о 

реп. 
админ. 

таксама 

 
Закон о 

накнада 
ма за 

коришћ. 

јавних 
добара 

Редовна 
средства 

N/A Министарст 
во 

финансија 

Координаци 

оно тело 
РСЈП 

NALED 

Одлука о 

образовању 
Координац 

ионог тела 

за 
усмеравање 

активности 

на 
сузбијању 

сиве 

економије 

5. Увођење пореских 
олакшица за 

предузетнике који из 

статуса незапосленог 
почињу са обављањем 

делатности 

2016 Измене прописа 
којима предузетник 

који је био на 

евиденцији 
незапослених у 

првих 6 месеци од 

регистрације био 
ослобођен од 

плаћања пореза на 

зараду и доприноса 

Службени 
гласник 

Закон о 
порезу 

на добит 

правних 
лица 

 
Закон о 

пенз. и 

инвалид. 
осигура 

њу 

 
Закон о 

об. соц. 
осигура 

њу 

 
Закон о 

запошља 

вању и 
осигура 

њу у сл. 

незапосл 
ености 

Редовна 
средства 

N/A Министарст 
во 

финансија 

Министарст 
во за рад, 

запошљавањ 

е, борачка и 
социјална 

питања 

Координаци 
оно тело 

NALED 

НСЗ 

Одлука о 
образовању 

Координац 

ионог тела 
за 

усмеравање 

активности 
на 

сузбијању 

сиве 

економије 
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Мера 2.2.: 

 
Унапређење правичности у 

фискалној политици 

 

Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

За 2014 је утврђено процентуално учешће 

укупне добровољне наплате пореза у укупном 
пореском приходу процењене у буџету 

Републике Србије 85% 

Процентуално учешће укупне добровољне наплате пореза у укупним пореским 

приходима процењеним у буџету Републике Србије за 2017. године – 87% 

 

Активности Рок за 

реализа 

цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 

који се 
активнос 

т 

спровод 

и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 

одговорно за 
реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 

документи Буџетска – 

Линија 
програмск 

ог буџета 

Остали 

извори 
финансирањ 

а 

1. Успоставити листу 

привредних субјеката 

који уредно измирују 
пореске обавезе и 

послују у складу са 

законом – „Бела 

листа” 

2016 1. Успостављени 

критеријуми на 

основу којих се 
класификују 

привредни субјекти 

у уредне платишена 

„Белу листу” 
2. Дефинисане 

процедуре за улазак 

приведних 
друштава на „Белу 

листу” 

Акт Владе / Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во 

финансија 

ПУ  

2. Увођење олакшица у 

пословању за 
привредне субјекте 

која су на листи 

редовних платиша 

2016 Измене прописа 

којима се прописује 
краћи рок за 

повраћај ПДВ- 

аутоматска примена 
поједностављених 

царинских 

поступака, 

ослобађање од 

Службени 

гласник 

Уредба о 

царинск 
и 

дозвоље 

ном 
поступа 

њу с 

робом, 

Царинск 

Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во 
финансија, 

Управа 

царина 

ПУ 

Координаци 

оно тело 
NALED 

Одлука о 

образовању 
Координацио 

ног тела за 

усмеравање 
активности на 

сузбијању 

сиве 

економије 
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   достављања 

средсатва 
обезбеђења у 

царинским 

поступцима и, као и 
у поступцима са 

акцизном робом. 

 и закон, 

Закон о 
акцизам, 

Закон о 

порезу 
на 

додату 

вредност 

     

3. Увођење механизама 
за непосредну 

комуникацију 

редовних платиша са 

органима државне 
управе 

2016 Дефинисане 
процедуре 

комуникације са 

органима државне 

управе 

Интерни акти 
ПУ 

Интерни 
акти ПУ 

Редовна 
средства 

N/A Пореска 
управа 

Координаци 
оно тело 

NALED 

Одлука о 
образовању 

Координацио 

ног тела за 

усмеравање 
активности на 

сузбијању 

сиве 
економије 

4. Подстицање пројеката 

групног увођења 

интегрисаних система 

управљања и 
унапређења квалитета 

и конкурентности у 

ланцима снабдевања 
привредних субјеката 

2017 Успостављена 

најмање два система 

ланца 

логистике,добављач 
а и партнера у 

којима је основ за 

укључивање 
легално пословање 

са интерном 

контролом на 
основу стандарда 

управљања 

квалитетом, 

заштитом животне 
средине и заштитом 

здравља и 

безбедности нараду 

Акт Владе Програм 

Министа 

рства 

привред 
е 

Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во привреде 

Министарст 

во финансија 

ПКС, Савез 

за фер 
конкуренциј 

у, 

Кластери и 
друга 

привредна 

удружења 

Одлука о 

образовању 

Координацио 

ног тела за 
усмеравање 

активности на 

сузбијању 
сиве 

економије 
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5. Утврђивање 

механизама за 
стимулицају редовних 

платиша у 

процедурама јавне 
набавке 

2016 Изменити прописе 

тако да се ограничи 
учешће привредним 

субјектима који 

нередовно измирују 
пореске обавезе и 

обавезе према 

запосленима кроз 
имплементацију 

критеријума да у 

поступку могу 

учествовати само 
лица која докажу да 

немају дуговања у 

последњих 6 месеци 
према држави, 

другим носиоцима 

јавних овлашћења и 
према запосленима 

Службени 
гласник 

Закон о 

јавним 
набавка 

ма 

Редовна 
средства 

N/A Управа за 
јавне 

набавке 

Министартс 
во финансија 

 

6. Унапређење система 

одговорности 

надлежног тела у 

поступцима јавних 
набавки 

2016 Измењен Закон о 

јавним набавкама 

којим би се 

регулисала обавеза 
Републичке 

комисије за заштиту 

права у поступцима 
јавних набавки да 

изврши оцену 

доказа о 

испуњеностиуслова 

Службени 

гласник 

Закон о 

јавним 

набавка 

ма 

Редовна 

средства 

N/A Управа за 

јавне 

набавке 

Министартсв 

о финансија 

Републичка 

комисије за 
заштиту 

права у 

поступцима 
јавних 

набавки 
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Мера 2.3.: 

 
Унапређење система 

фискализације 

 

Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Број делатности из области, грана и група 

класификације изузет од обавезе евидентирања 
промета преко фискалне касе у складу са 

одредбама Уредбе о одређивању делатности код 

чијег обављања не постоји обавеза евидентирања 
промета преко фискалне касе („Службени 

гласник РС”, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 

59/13 и 100/14) – 2015.година 

Смањен број делатности изузетих од обавезе евидентирања промета преко 

фискалне касе, а у складу са одредбама закона којим се уређује класификација 
делатности до краја 2017. године 

 

Активности Рок за 

реализа 

цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 

који се 
активнос 

т 

спровод 

и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 

одговорно за 
реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 

документи Буџетска – 

Линија 
програмск 

ог буџета 

Остали извори 

финансирања 

1. Утврђивање полазних 

основа за измену 

система фискализације 

и предлога проширења 
обухвата 

фискализације 

2016. Спроведена анализа 

и формиране 

препорука за 

унапређење система 
фискализације и 

проширење 

обухвата 
фискализације 

Извештај  о 

раду 

Координационо 

г тела 

Извешта 

ј Радне 

групе за 

унапређе 
ње 

система 

фискали 
зације у 

Републи 

ци 
Србији, 

кроз 

сагледав 

ање 
функцио 

налних и 

техничк 

Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во 

финансија 

ПУ  
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     их 

карактер 
истика 

фискали 

зације, 
трошков 

а с тим у 

вези, као 
и 

анализа 

потреба 

за 
прошире 

њем 

обухвата 
фискали 

зације 

     

2. Проширење обухвата 

фискализације 

2017 Усвојене препоруке 

и измењени прописи 
у области 

фискализације са 

проширеним 
обухватом 

фискализације 

Службени 

гласник 

Измена 

прописа 
из 

области 

фискали 
зације 

Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во 
финансија 

Координаци 

оно тело 
РСЈП 

NALED 

 

3. Унапређење система 

фискализације у 

складу са резултатима 

анализе ефеката и 
препорукама Радне 

групе за унапређење 

системафискализације 

2017 Почетак примене 

измењених прописа 

у области 

фискализације 

Евиденције 

Пореске управе 

Измена 

прописа 

из 

области 
фискали 

зације 

Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во 

финансија 

ПУ 

Координаци 

оно тело 

РСЈП 

NALED 
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4. Спровођење 

подстицања 
имплементације 

унапређеног система 

фискализације, као и 
електронског плаћања 

(безготовинског 

плаћања) 

2017 Измењени прописи 

којима се: 1. уводи 
оnline систем 

фискализације; 2. 

уводи обавезност 
поседовања 

терминала за 

безготовинско 
плаћање за већину 

делатности 

(трговина и 

пружање услуга); 3. 
Уређен начин 

субвенционисања 

набавке терминала 
предузетницима и 

микро привредним 

субјектима 

Службени 
гласник 

Измена 

прописа 
из 

области 

фискали 
зације 

Редовна 
средства 

N/A Министарст 
во 

финансија 
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Посебан циљ 3: Смањење администативног оптерећења за привреду и грађане 

Мера 3.1.: 

 
Успостављање јавног 

регистра непореских намета 

 

Показатељ резултата мере –  почетна вредност Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Непостојање Јавног регистра непореских намета; 

регулаторна транспарентност 3,6 Глобални 

индекс конкурентности Светског економског 
форума 

Успостављање јавног регистра непореских намета са унетим свим наметима до 

краја 2017. године; регулаторна транспарентност - 3,8 Глобални индекс 

конкурентности Светског економског форума 

 

 

 
Активности 

Рок за 

реализа 

цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 

који се 
активнос 

т 

спровод 

и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 

одговорно за 
реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 

документи Буџетска – 

Линија 
програмск 

ог буџета 

Остали извори 

финансирања 

1. Спровођење анализе 
непореских намета и 

њихова класификација 

2016. Дефинисан списак 
свих такси и 

накнада и других 

намета, по 
утврђеним 

областима 

Извештај  о 
раду 

Координационо 

г тела 

/ Редовна 
средства 

N/A Министарст 
во 

финансија 

РСЈП 
NALED 

 

2. Смањење броја 

парафискалних намета 

2016. Донет акт Владе 
којим се налаже 

укидање 

парафискалних 

намета за које је 
анализом утврђено 

неоправдано 

постојање 

Службени 

гласник 

/ Редовна 

средства 

N/A Министарст 
во 

финансија 

РСЈП  

3. Успостављање 
ефикаснијег система 

наплате и система 

расподеле непореских 
прихода 

2016. Израђена анализа и 
методологије 

обрачуна и 

расподеле 
непореских прихода 

/ / Редовна 
средства 

N/A Министарст 
во 

финансија 

NALED  



61  

 
4. Утрвђивање јавног 

регистра непореских 

намета 

2017 1. Донет пропис 

којима је регистар 
непореских намета 

дефинисан каојавни 

2. Утврђене 
надлежности органа 

државне управе за 

размену података и 
ажурирање регистра 

Службени 
гласник 

Закон о 

јединств 
еном 

регистру 

непореск 
их 

намета 

Редовна 
средства 

N/A Министарст 
во 

финансија 

Координаци 

оно тело 
РСЈП 

NALED 

 

5. Успостављање 

бесплатно доступног 

online портала са 
прегледом такси, 

накнада и других 

непореског намета 

2017 Бесплатно доступан 

online портал са 

прегледом такси, 
накнада и других 

намета 

Интернет 

портал јавног 

регистра 
непореских 

намета 

/ Редовна 

средства 

N/A Дирекција за 

електронску 

управу 

Министарст 

во финансија 

Координаци 
оно тело 

РСЈП 

NALED 
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Мера 3.2.: 

 
Успостављање јединственог 

правног основа за 

прописивање накнада за 

коришћење јавних добара 

 

Показатељ резултата мере – почетна вредност Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Не постоји јединствени правни оквир за 

прописивање накнада за коришћење јавних 
добара 

Успостављен јединствени правни оквир за прописивање накнада за коришћење 

јавних добара 

 

 

 
Активности 

Рок за 

реализа 
цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 
који се 

активнос 

т 
спровод 

и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 
одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 
документи Буџетска – 

Линија 

програмског 

буџета 

Остали 

извори 

финансира 

ња 

1. Правно уређење 

накнада и такси 

2016 Донет закон о 

накнадама којим се 
прописује 

контролни 

механизам и 
методологија за 

прописивање 

накнада 

Службени 

гласник 

Закон о 

накнада 
ма 

Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во 
финансија 

Координаци 

оно тело 
NALED 

 

 Усвојени 
имплементациони 

прописи 

2016 Усвојени 
подзаконски акти 

предвиђени Законом 

о накнадама 

Службени 
гласник 

Правилн 
ици 

Министа 

рства 
финанси 

ја 

Редовна 
средства 

N/A Министарст 
во 

финансија 

Координаци 
оно тело 

NALED 

 

2. Успостављен систем 
за рефундацију 

незаконито 

наплаћених накнада и 
такси 

2016 Одредба 
имплементирана у 

Закону о накнадама 

Службени 

гласник 

Закон о 
накнада 

ма 

Редовна 

средства 

N/A Министарст 
во 

финансија 

Координаци 
оно тело 

NALED 
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Мера 3.3.: 

 
Успостављање јавног 

регистра 

процедура/формалности које 

примењују грађани и 

привреда 

 

Показатељ резултата мере – почетно стање Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

не постоји јединствено место на коме су 

видљиве све процедуре, нити попис 
процедура/формалности 

Пописане све процедуре и успостављен јединствени јавни регистар 

процедура/формалности 

 

 

 
Активности 

Рок за 

реализа 

цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 

који се 

активнос 
т 

спровод 

и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 

одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 

документи Буџетска – 

Линија 

програмског 
буџета 

Остали 

извори 

финансира 
ња 

1. Спровођење анализе 

процедура/формалност 

и и њихова 

класификација 

2016 Дефинисан списак 

свих 

процедура/формалн 

ости, по утврђеним 
областима 

Извештај  о 

раду 

Координационо 

г тела 

/ Редовна 

средства 

N/A РСЈП NALED  

2. Утрвђивање јавног 

регистра 
процедура/формалност 

и 

2017 1. Донети прописи 

којима је регистра 
процедура/формалн 

ости дефинисан као 

јавни 2. Утврђене 

надлежности органа 
државне управе за 

размену података и 

ажурирање регистра 

Службени 

гласник 

Закон о 

јединств 
еном 

регистру 

процеду 

ра/форм 
алности 

Редовна 

средства 

N/A Министарст 

во 
финансија 

Координаци 

оно тело 
РСЈП 

NALED 
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3. Успостављање 

техничке платформе за 
јавни регистар 

процедура/формалност 

и 

2017 Бесплатно доступан 

online портал са 
прегледом 

процедура/формалн 

ости 

Интернет 

портал јавног 
регистра 

непореских 

намета 

 Редовна 
средства 

N/A РСЈП Дирекција за 

електронску 
управу 

Министарст 

во финансија 
Координаци 

оно тело 

NALED 

 

Посебан циљ 4: Подизање свести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије и мотивације за поштовање прописа  

Мера 4.1.:  

 Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Подизање опште свести о Анкета коју је спровео NALED у 2015. године 

показује д 53% грађана не оправдава постојање 

сиве економије и свесни су њених негативних 

последица 

Повећан број грађана који не не оправдава постојање сиве економије и свесни су 

њених негативних последица на 65% и више до краја 2017. године облицима и појавама сиве 

економије кроз 

информационо-едукативне 

капмање 

 

 

 
Активности 

Рок за 

реализа 
цију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 
који се 

активнос 

т 
спровод 

и 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 
одговорно за 

реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни 

и повезани 
документи 

Буџетска – Остали 

Линија извори 

програмско финансирања 

г буџета  

1. Проглашење 2016 и 
2017. године „Годинама 
борбе против сиве 

економије” 

1 
квартал 
2016. 

Влада посебним 

актом прогласила 

2016. и 2017. годину 
„Годинама борбе 

против сиве 

економије” 

Акт Владе Акт 

Владе 

(Одлука 
Владе) 

Редовна 

средства 

Нису 

потребна 

средства 

Координаци 

оно тело и 

Министарст 
во 

финансија 

РСЈП 

NALED 

Савет за фер 

конкуренциј 
у 

Одлука о 

образовању 

К. тела за 
усмеравање 

активности 

на 

сузбијању 
сиве 

економије 
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2. Повећање видљивости 

борбре против сиве 
економије кроз 

кампању и 

информисање 

 

2016 

2017 

Израда идентитета 

нац. кампање за 
промовисање 

година 2016/17 као 

година борбе 
против сиве 

економије – израђен 

и постављен 
материјал о свим 

информацијама о 

борби против сиве 

економије на 
електронској 

презентацији 

еУправе/Министарс 
твафинансија; 

 

Израђен и 
постављен банер на 

електронској 

презентацији свих 

органа, 
организација и тела 

Владе; 

 
Израђен промо. 

материјал и 

пласиран – џингл, 

спот - реклама, 
постери, брошуре, 

билборди.... 

 
Емитовање реклама, 

џинглова и спотова 
на свим медијима 

Извештај  о 

раду 
Координационо 

г тела 

Акт 

Владе 
(Одлука 

Владе) и 

Јавн 
позив, 

обраћањ 

Председ 
ника и 

потпредс 

еднице 

Владе 
потенциј 

алним 

донатор 
има./ 

спонзор 

има. 

Редовна 
средства 

N/A Координаци 
оно тело и 

NALED 

Министарст 

во 
финансија 

РСЈП 

Јединице 
локалне 

самоуправе 

(у даљем 
тексту: ЈЛС) 

Пошта 

Србије 

РТС и друге 
телевизије 

Привредни 

субјекти и 
пословна 

удружења 

Одлука о 

образовању 
К. тела за 

усмеравање 

активности 
на 

сузбијању 

сиве 
економије 
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   који се прикључе 

борби против сиве 

економије 

 
Постављени 

билборди и постери 
и њихова 

равномерна 

распрострањеност 

       

3. Спровођење 

националне кампање 

за промовисање 
година 2016/17 као 

година борбе против 

сиве економије 

 

2016/20 

17 

Спроведена 

кампања 2016/2017 - 

Године борбе 

против сиве 

економије; 

Честе медијске 

активности – 

појављивање у 

медијима, рекламе, 

наменске емисије 

Промоције 

Догађаји и 

радионице 

Годишња 

конференција о 

борби против сиве 

економије 

Минимум 4 

промотивна 

догађаја на 

локалном нивоу 

годишње 

Извештај  о 

раду 

Координационо 
г тела 

Акт 

Владе 

(Одлука 
Владе) 

Редовна 

средства 

N/А Координаци 

оно тело и 

NALED 

Министарст 

во 

финансија 
ПУ 

РСЈП 

ЈЛС 

JП Пошта 
Србије 

РТС и друге 

телевизије 

Одлука о 

образовању 

Координац 
ионог тела 

за 

усмеравање 

активности 
на 

сузбијању 

сиве 
економије 
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4. Спровођење 

едукација о штетним 
последицама сиве 

економије 

2016/ 

2017 

Спроведена 

едукација о 
штетним 

последицама сиве 

економије 

Извештај  о 

раду 
Координационо 

г тела 

Акт 

Владе 
(Одлука 

Владе) 

Редовна 
средства 

N/А Координаци 

оно тело и 
Министарст 

во просвете, 

науке и 
технолошко 

г развоја 

РСЈП 
NALED 
Савет за фер 

конкуренциј 
у 

ПКС 

Одлука о 

образовању 
Координац 

ионог тела 

за 
усмеравање 

активности 

на 
сузбијању 

сиве 

економије 

2016/ Одржано минимум Министарст 

2017 две радионице или во 

 јавна скупа по финансија, 

 кварталу за грађане РСЈП и 

 и привреднике; NALED 

2016/ Одржано минимум  

2017 два тренинга за Министарст 

 представнике во 

 медија и медијске финансија, 

 агенције РСЈП и 

2016 Припремљен 

програм едукације 
преко електронске 

презентације и 

друштвених мрежа 

NALED 

NALED и 

Савет за фер 

конкуренциј 

2016/ Промоција борбе  

2017 против сиве  
 економије на NALED и 

 друштвеним Савет за фер 

 мрежама конкуренциј 
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  2016 Припремљен 

програм за часове у 
свим разредима 

основне и средње 

школе о штетним 
последицама сиве 

економије; 

     

 
 
 

Министарст 

во просвете, 

науке и 

технолошко 
г развоја 

  

2016 Одржани часови о 

штетним 
последицама сиве 

економије у свим 

разредима основне 
и средње школе 

5. Спровести анкету о 

сивој економији и 

мерама Владе за њено 

сузбијање 

2016 
и 2017 

Спроведена анкета 

о сивој економији и 

мерама Владе за 

њено сузбијање 

Извештај 

Координационо 

г тела 

/ Редовна 

средства 

N/А NALED ПУ 

МДУЛС 

РСЈП 

ПКС 

Одлука о 

образовању 

Координац 

ионог тела 
за 

усмеравање 

активности 
на 

сузбијању 

сиве 
економије 

6. Припремљен извештај 
о спроведеним мерама 

са предлогом за 

унапређење 

 

2016 
и 2017 

Усвојен извештај о 
спроведеним 

мерама за борбу 

протв сиве 
економије и 

усвојени предлози 

мера за унапређење 

Извештај 
Координационо 

г тела 

Закључа 
к Владе 

Редовна 
средства 

N/А Координаци 
оно тело и 

Министарст 

во 
финансија 

ПУ 
ПКС 

РСЈП 

Одлука о 
образовању 

К. тела за 

усмеравање 
активности 

на 

сузбијању 
сиве 

економије 
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Посебан циљ 4: Подизање свести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије и мотивације за поштовање прописа 

Мера 4.2.: 

 
Спровођење наградне игре 

 

Показатељ резултата мере - почетна вредност: Показатељ  резултата мере - циљана вредност 

Напллата ПДВ у 2014. години – 409.564,2 

милиона динара 

Наплата ПДВ увећана за 10% по спровођењу мере 

 

Активности Рок за 

реализац 

ију 

Показатељи учинка Извор 

верификације 

Пропис / 

Акт кроз 

који се 
активнос 

т 

спрводи 

Процењена финансијска 

средства 

Институција 

или тело 

одговорно за 
реализацију 

Партнер у 

реализацији 

Претходни и 

повезани 

документи Буџетска – 
Линија 

програмско 

г буџета 

Остали 
извори 

финансирањ 

а 

1. Дефинисање 
механизама, броја 

кола, динамике и 

начина извлачења за 
спровођење наградне 

игре за грађане и 

такмичења за 

јединице локалне 
самоуправе 

2016 Сачињен  документ 
о дефинисаним 

механизмима броја 

кола, динамике и 
начина извлачења за 

спровођење 

наградне игре за 

грађане и 
такмичења заЈЛС 

Извештај  о 
раду 

Координационо 

г тела 

/ Редовна 
средства 

N/А Министарст 
во 

финансија 

NALED Одлука о 
образовању 

Координаци 

оног 
тела за 

усмеравање 

активности 

на 

сузбијању 
сиве 

економије 

2. Успостављање 

сарадње између 

надлежних органа, 
организација и 

институција на 

спровођењу наградне 

игре за грађане и 
такмичења за ЈЛС 

2016 Припремљен и 

потписан 

Меморандум о 
сарадњи између 

свих носилаца 

активности на 

спровођењу 
наградне игре за 

грађане и 

такмичења за ЈЛС 

Меморандум о 

сарадњи 

Мемора 

ндум о 
сарадњи 

Редовна 

средства 

N/А Министарст 

во 
финансија 

Пошта 

Србије 

Медијске 
куће 

РСЈП и 

NALED 

Одлука о 

образовању 

Коорд.  
телаза 

усмеравање 

активности 

на 
сузбијању 

сиве 

економије 
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3. Идентификовање 

спонзора наградне 

игре и такмичења 

2016 Идентификовани 

спонзори за 
наградну игру и 

такмичење 

Извештаја 
Координационо 

г тела 

Уговори 
о 

донацији 

Редовна 
средства 

N/А NALED Министарст 
во 

финансија 

Одлука о 

образовању 
Координаци 

оног 

тела за 
усмеравање 

активности 

на 
сузбијању 

сиве 

економије 

4. Идентификовати 

медијске спонзоре за 
наградну игру, 

такмичење и 

кампању и 
потписати са њима 

меморандуме о 

сарадњи 

2016 Идентификовани 

спонзори за 
наградну игру, 

такмичење и 

кампању 

Извештаја 

Координационо 
г тела 

Мемора 

ндум о 
сарадњи 

Редовна 

средства 

N/А NALED Министарст 

во 
финансија 

ПУ 

ЈП Пошта 

Србије 

Одлука о 

образовању 
Координаци 

оног 

тела за 

усмеравање 
активности 

на 

сузбијању 
сиве 

економије 

5. Формирање 

наградног фонда 

2016 Формиран наградни 

фонд и успостављен 
механизам 

привлачења 

донатора 

Извештај  о 

раду 
Координационо 

г тела 

Акт о 

формира 
њу 

фонда за 

наградну 

игру и 
такмиче 

ње 

Редовна 

средства 

N/А Министарст 

во 
финансија 

NALED Одлука о 

образовању 
Коорд.  

телаза 

усмеравање 

активности 
на 

сузбијању 

сиве 

економије 
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6. Утврђивање и 

одређивање 
приређивача 

наградне игре за 

грађане и такмичења 
за ЈЛС 

2016 Усвојен Закључак 

којим се одређује 
приређивач 

наградне игре за 

грађане и 
такмичења за ЈЛС 

Закључак 

Владе којим се 
одређује 

приређивач 

наградне игре 
за грађане и 

такмичења за 

ЈЛС 

Закључа 

к Владе 
којим се 

одређује 

приређи 
вач 

наградне 

игре за 
грађане 

и 

такмиче 

ња за 
ЈЛС 

Редовна 
средства 

N/А Министарст 
во 

финансија 

NALED Одлука о 

образовању 
Координаци 

оног 

тела за 
усмеравање 

активности 

на 
сузбијању 

сиве 

економије 

7. Приређивање 
наградне игре за 

грађане и такмичења 

за ЈЛС 

2016 Закључком одређен 
орган или 

организација донела 

Одлуку о 
приређивању 

наградне игре и 

правила наг. игре 
 

Прибављена 

сагласност 

Министра 
финансија уколико 

је потребна на 

Правила наградне 
игре 

 

Донет акт Владе о 

давању сагласности 
за приређивање 

наградне игре 

 

Донето Решење 

Одлука о 
приређивању 

наградне игре и 

Правила 
наградне игре; 

 

Акт Владе о 

давању 

сагласности за 

приређивање 
наградне игре 

 

Решење којим 
се утврђује 

накнада за 

приређивање 
наградне игре у 

роби и 

услугама 

 
Техничка 

упустава за 

Одлука о 
приређи 

вању 

наградне 
игре и 

Правила 

наградне 
игре 

 

Акт 

Владе о 
давању 

сагласно 

сти за 
приређи 

вање 

наградне 

игре 
 

 

Решење 

којим се 

Редовна 
средства 

N/А Одређени 
носилац 

наградне 

игре 

Министарст 
во 

финансија 

NALED 
ЈП Пошта 

Србије 

МТС  

РТС 

Одлука о 
образовању 

Координаци 

оног 
тела за 

усмеравање 

активности 

на 
сузбијању 

сиве 

економије 
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   којим се утврђује 

накнада за 
приређивање 

наградне игре у 

роби и услугама 
Припремљена 

техничка упустава 

за спровођење и 
учеснике у 

спровођењу 

наградне игре за 

грађане и 
такмичења за ЈЛС 

спровођење и 

учеснике у 
спровођењу 

наградне игре 

за грађане и 
такмичења за 

ЈЛС 

Извештај 
Координационо 

г тела 

утврђује 

накнада 
за 

приређи 

вање 
наградне 

игре у 

роби и 
услугама 

     

8. Успостављање call 
центра за питања, 

сугестије и критике 

грађана, као и web 
презентације са 

одговорима на 

питања и свим 
потребним подацима 

о наградној игри и 

такмичењу 

2016. Успостављен 
функционални call 

центар и web 

презентација 

Извештај 
Координационо 

г тела 

Акт 
носиоца 

наградне 

игре 

Редовна 
средства 

N/А Одређени 
носилац 

наградне 

игре 

NALED 
ЈП Пошта 
Србије 

МТС 

Одлука о 
образовању 

Коорд.  

телаза 
усмеравање 

активности 

на 

сузбијању 
сиве 

економије 

9. Дефинисање 
кампање и јавни 

позив за креатора 

идејних решења 

кампање и кључних 
порука за наградну 

игру за грађане и 

такмичење за ЈЛС 

2016. Дефинисана 
кампања и 

спроведен јавни 

позив за креатора 

идејних решења и 
кључних порука за 

кампању за 

наградну игру за 
грађане и 

такмичење за ЈЛС 

Извештај 
Координационо 

г тела 

Јавни 
позив за 

креатора 

идејних 

ршења и 
кључних 

порука 

за 
кампању 

наградну 

игру за 
грађане 

Редовна 

средства 

N/А NALED Одређени 
носилац 

наградне 

игре 

Одлука о 
образовању 

Коорд.  

телаза 

усмеравање 
активности 

на 

сузбијању 
сиве 

економије 
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     и 

такмиче 
ње за 

ЈЛС 

     

10. Припремити 

операциони план за 
спровођење кампање 

и наградне игре и 

такмичења са 
унапред 

предвиђеним 

одговорима на 

проблеме 

2016 Донет 

операционални план 
за спровођење 

кампање и наградне 

игре и такмичења са 
унапред 

предвиђеним 

одговорима на 

проблеме 
Спроведена 

кампања  за 

наградну игру и 
такмичење 

 
Обављене медијске 

активности – 

појављивање у 
медијима, рекламе, 

наменске емисије 

 
Промоције 

 
Припремљен и 
пласиран 

промотивни 

материјал – џингл, 
спот - реклама, 

постери, брошуре, 

Извештај 

Координационо 
г тела 

/ Редовна 

средства 

N/А NALED Одређени 

носилац 
наградне 

игре 

Одлука о 

образовању 
К. тела за 

усмеравање 

активности на 
сузбијању 

сиве 

економије 
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   билборди.... 

 
За наградну игру и 

такмичење 

 
Емитовања 

 
Постављени 

билборди и постера 
и њихова 

равномерна 

распрострањеност 

       

11. Спровођење 

наградне игре и 

такмичења 

2016. и 
2017. 

Наградна игра и 

такмичење су 

спроведени - 

минимум један 
циклус 

 
Формиран тим и 

утврђен план 

организовања 
емисија извлачења 

награда у наградној 

игри за грађане и 

такмичења за ЈЛС 

Извештај 

Координационо 

г тела 

/ Редовна 

средства 

N/А Одређени 

носилац 

наградне 

игре 

NALED 
ЈП Пошта 

Србије 

 

 


