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Скраћенице и акроними: 

 

 

 

Влада РС Влада Републике Србије 

МРЗБС Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

МДУЛС Министарство државне управе и локалне самоуправе 

ГПУП Група за подршку управљању променама / Change management support team 

ЦРОСО Централни регистар обавезног социјалног осигурања 

Фонд ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

РФЗО Републички фонд здравственог осигурања 

НСЗ Национална служба за запошљавање 

ПУ Пореска управа 

Савет за РЈУ Савет за реформу јавне управе 

МФ Министарство финансија 

ООСО/Социјалне 

службе 

Органи и организације обавезног социјалног осигурања, установе социјалне 

заштите; у ширем смислу сви органи државне управе и организациони 

облици у јавном сектору који су укључени у пружање јавних услуга у сфери 

обавезног социјалног осигурања, запошљавања и социјалне заштите 

Институција Организациони облици у јавном сектору у најширем смислу: државни органи, 

органи држвне управе, стручне службе Владе и стручне службе управних 

округа, организације обавезног социјалног осигурања, јавне агенције, 

установе и друге организације у јавном сектору 

СРЈУ Стратегија реформе јавне управе, од 2014. Године"Службени гласник РС", 

бр. 9 од 30. јануара 2014, 42 од 23. априла 2014 - исправка 

АП СРЈУ Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-2017, од 

2015. године, Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије 

реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015–2017 „Службени 

гласник РС“, број: 31/2015 

ФА Функционална анализа Светске банке 

ВФА Вертикална функционална анализа Светске банке 

ВФА социјалних 

служби 

Извештаји о функционалним анализама које је Светска банка током 2015-2016. 

године спровела у ресору Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања (МРБСП). Финални документи су предати МРБСП 30. јуна 

2017. године и чине га (на енглеском) Vertical functional review of service 

delivery in social services sector: (1) Analysis of the Staffing and Expenditures of 

the Pension Fund of Serbia (PIO); (2)  Improving Social Insurance Contribution and 

Information Flows; (3)  Efficiency Analysis of the National Employment Service; 

(4)  Review of Social Assistance Programs in Serbia; и (4) Synthesis Report 

АП ВФА за 

социјалне службе 

Акциони план за оптимизацију у пружању јавних услуга социјалних служби, 

на основу препорука из документа Светске банке “Вертикална функционална 

анализа пружања јавних услуга социјалних служби” 
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I УВОД 

I.1 Полазне основе 

 

➢ Реформа јавне управе је један од основних елемената структурних реформи јавног 

сектора у циљу успостављања дугорочне одрживости јавних финансија и стварања 

предуслова за одржив раст. Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији1, 

као и Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-20172 

обухват реформских процеса са државне управе проширује се на систем јавне управе 

чија реформа представља битан услов за консолидацију јавних финансија и 

успостављање здравог привредног амбијента. 

➢ Процес оптимизације је дуготрајан и захтева да се заснива на резултатима системски 

спроведене организационе и функционалне анализе која се показала као делотворан 

и ефикасан инструментом за препознавање проблематичних области у 

функционисању јавне управе, што је посебно значајно у циљу правилног спровођења 

оптимизације и управљање реформом.  

➢ Власништво над променама је у самим министарствима и њиховим ресорним 

органима и организацијама, односно на људима који у њима раде. Полазећи од ових 

начела, у априлу 2015. године, отпочела је друга фаза оптимизације кроз пројекат 

финансиран из ЕУ ИПА 2014 - „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у 

РС 2015-2018“ који се имплементира уз подршку Светске банке. Пројекту је 

претходио консултативни процес који је, заједно са анализама тренутног стања и 

поређења са другим земљама, довео до идентификације предмета анализирања 

функционисања различитих подсистема јавне управе. Овај процес је такође узео у 

обзир и тренутне реформске иницијативе, везу са другим очекиваним пројектима 

подршке реформе јавне управе, као и ресурсе са којима би пројекат располагао, у 

смислу изводљивости анализа и обима подршке коју пројекат може да пружи у 

процесу имлементације препорука и реформских мера. 

➢ Пројектом „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у РС“ за општи 

резултат је предвиђено дубинско реструктурирање одређених сектора јавне управе 

са циљем подизања њене ефикасности, сврсисходности и делотворности. У првој 

                                                      
1 Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник РС“, број: 9/2014, 42/2014 - 

исправка) 
2 Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-2017 (Закључак Владе „Службени 

гласник РС“, број 31/2015) 
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фази пројекта Светска банка је, у сарадњи са свим домаћим актерима, кроз овај 

пројекат реализовала следеће функционалне анализе (даље: ФА):  

1) Хоризонтална ФА ''Државна управа плус'' (94 институције државне управе и 

осталих делова централне власти) – даље ХФА СБ,  

2) ФА пружања јавних услуга у областима: 

2.1 здравство,  

2.2 просвета и  

2.3 социјалне службе, која је обухватила: обавезно социјално осигурање, 

запошљавање и социјалну заштиту,  

3) Вертикална ФА Министарства финансија и институција из портфолија овог 

министарства и  

4) Вертикална ФА ранијег Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

и институција из његовог портфолија.  

➢ Очекивани резултат ових ФА је израда акционих планова за оптимизацију кроз 

имплементацију одабраних препорука из тих анализа. Оваква инцијатива је у 

старту захтевала стратешку и оперативну међуресорну координацију, у којој је 

Министарство државне управе и локалне самоуправе (даље: МДУЛС) имало 

координативну и саветодавну улогу, али су се саме активности реализовале 

директним ангажовањем представника Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања (даље: МРЗБСП) и других релевантних ресорних 

институција кроз учешће на индивидуалним састанцима и на заједничким 

радионицама које су одржаване током 2017. године. Тиме су све заинтересоване 

стране добиле прилику да учествују у консултатитвном процесу који је довео довог 

Акционог плана.  

➢ Извршење мера из овог Акционог плана за оптимизацију јавних услуга у ресорима: 

обавезног социјалног осигурања, запошљавања и социјалне заштите, на основу 

препорука из документа Светске банке “Вертикална функционална анализа пружања 

јавних услуга социјалних служби” (даље: АП ВФА за социјалне службе) је део 

општег Акционог плана за спровођење Програма Владе, и то за: 

Међуминистарску групу 3, Приоритетни циљ 3.5: Наставак реформи јавне управе - 

Оптимизација и реформа система плата. 

 

 



 

6 

 

I.2 Укључени органи и организације 

➢ МРЗБСП је носилац процеса оптимизације у ресорима за које је надлежно и 

кључна институција у процесу припреме и извршења овог АП ВФА за социјалне 

службе.  С обзиром на разноликост своје надлжености, под координацијом МРЗБСП 

су формиране три радне подгрупе: 

→ за област обавезног социјалног осигурања, коју су чинили представници: 

МРЗБСП, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (даље: 

Фонд ПИО), Централног регистра обавезног социјалног осигурања (даље: 

ЦРОСО), Републички фонд за здравствено осигурање (даље: РФЗО) и 

Пореске управе (даље: ПУ); 

→ за област запошљавања, коју су чинили представници: МРЗБСП и 

Националне службе за запошљавање (даље: НСЗ) и 

→ за област социјалне заштите, коју су чинили представници МРЗБСП. 

➢ Поред наведених органа и организација у консултативном процесу, пре свега кроз 

рад на радионицама, је био укључен и Генерални секретаријат Владе. Преглед 

одржаних радионица и укључених представника институција, дате је у Прилогу 1 

овог АП ВФА за социјалне службе.  

➢ МДУЛС је координатор процеса функционалне реорганизације јавне управе, за 

задатком да обезбеди остварење оптимизације у складу са усвојеним стратешким 

документима, а у процесу израде овог АП ВФА за социјалне службе оно је омогућило 

стручну подршку за МРЗБСП и укљученим органима и организацијама:  

→ У оквиру пројекта „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у РС 2015-

2018“ МДУЛС је формирало Групу за подршку управљању променама (енг. „Change 

managment support team–CMST“, даље: ГПУП). На тај начин ресорним 

министарствима је обезбеђена помоћ у изради и каснијем спровођењу њихових 

акционих планова за оптимизацију, што подразумева управљање променама које су 

неопходне да би се одабране препоруке Светске банке примениле у пракси. ГПУП 

делује под координацијом МДУЛС, али својим капацитетима стоји на располагању 

свим ресорним министарствима која су укључена у пројекљт. У периоду до половине 

2018. године подршка ће се обезбедити пре свега кроз функције управљања 

променама, реорганизације, интерне и екстерне комуникације и макро-аналитике, а 

у складу са потребама које искажу министарства – носиоци оптимизације у својим 

ресорима.   
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➢ За извршење мера из АП ВФА за социјалне службе неопходна је блиска сарадња 

свих означених учесника, како би се обезбедило да оптимизација буде спроведена 

у складу са планом. 

II ПРИКАЗ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ МЕРА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

II.1 Опште напомене и структура Акционог плана 

 

АП ВФА за социјалне службе се састоји од мера за оптимизацију које су дате у 

одвојеним табелама, за ресоре: 1) обавезно социјално осигурање, 2) запошљавање и 3) 

социјална заштита. У табелама су посебно издвојене и означене: мере, резултати, 

индикатор (показатељ) остварења резултата по годинама  (за 2017, 2018. и 2019.) и 

одговорна организација, повезаност са важећим стратешким актима и са ВФА. 

1. Основни критеријум за дефинисање мера у овом АП ВФА за социјалне службе је 

био да се њиховом реализацијом спроводи конкретна ПРЕПОРУКА ИЗ ВФА за 

социјалне службе, која је уз то довољно РЕЛЕВАНТНА – тј. позитивно утиче да 

спровођење реформских процеса одређених устратешким документима. Ово је 

учињено како би се обезбедила неопходна синергија реформских активности и 

створила неопходна основа за наставак реформе јавне управе у периоду после 

важења АП СРЈУ. 

2. Посебно значајан критеријум за одабир препорука је била њихова реална 

ИЗВОДЉИВОСТ и то периоду до краја 2019. године3, што је подразумевало и 

процену постојања потребних ресурса, политичке подршке итд. 

3. Приликом одабира и дефинисања мера и очекиваних резултата узета је у обзир и 

процена ЕФИКАСНОСТИ препорука из ВФА за социјалне службе, тј. да ли и колико 

препоруке доприносе уштедама, поједностављењу процедура, унапређењу 

продуктивности, унапређењу квалитета услуге, унапређењу квалитета организације. 

Посебно је у том смислу процењиван утицај на постављање основа за процес 

оптимизације. 

4. Код сваке мере у АП ВФА за социјалне службе одређен је конкретан резултат који 

се очекује, тако да се посебно водило рачуна о БАЛАНСУ РЕЗУЛТАТА сваке мере 

                                                      
3  Што је у складу са Акционим планом за спровођење Програма Владе. 
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понаособ и свих мера укупно, с обзиром на свеукупне реформске активности које ће 

се реализовати до краја 2019. године.  

5. Одабир препорука из ВФА за социјалне службе резултат је и широког 

КОНСУЛТАТИВНОГ ПРОЦЕСА у који су били укључени сви релевантни актери, 

што је и наведено напред код кључних органа и организација. 

6. Спровођење АП ВФА за социјалне службе ће обухватити период до 2019. године. 

Дефинисане су почетне вредности, показатељи остварености – индикатори, као 

и извори верификације – и то за сваку годину посебно. Такође, код сваке 

појединачне мере одређен је орган (институција) који ће се сматрати одговорним 

(водећим) за реализацију и координацију активноси у спровођењу мере, као и 

партнерске институције од којих се очекује пуна сарадња са водећом.  

7. Код оних мера где су планиране измене у прописима (регулативи), као неопходна 

правна основа за остварење планираног резултата, реално је да ће се активности на 

измени/допуни регулативе обављати током 2018. године, тако да се прави ефекти 

очекују до краја 2018. године, али и у 2019. години и касније. Светска банка је у својој 

ВФА за социјалне службе изнела и препоруке на средњи и дуги рок. Због тога се при 

избору препорука водило рачуна о томе да се као мере дефинипу оне чији се 

ЕФЕКТИ НА СРЕДЊИ И ДУЖИ РОК могу уклопити у тренутне приоритете и 

визију ресора и могу се сагледати из краткорочне перспективе. Отуда ће бити 

неопходно да се током извршења овог АП ВФА за социјалне службе посебна пажња 

посвети даљем раду на праћењу реализације његових мера, процени остварених 

резултата и планирању будућих мера за оптимизацију.  

8. У оним случајевима где је индикатор мере додатна аналитика процењено је да су оне 

неопходне како би се конкретизовала потреба за променом и како би се између више 

потенцијалних алтернатива утврдила конкретне политичке смернице којима ће се 

указати на очекиване ефекте потребне промене која ће се спровести. Тиме ће се 

обезбедити неопходна стручна основа, али и политичка подршка у спровођењу 

промене.   

9. С обзиром да је за реализацију АП ВФА за социјалне службе неопходна стабилна 

политичка подршка намера је да се она обезбеди кроз активности Владе и Савета за 

РЈУ, и његовог радног тела - Колегијума државних секретара. To подразумева да 

ће Савет за РЈУ вршити надзор над реализацијом АП ВФА за социјалне службе кроз 

усвајање периодичних извештаја о реализацији мера.  
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10. Институционални обухват појединих мера из АП ВФА за социјалне службе је 

међусобно различит и зависи пре свега од природе саме мере и области у којој се она 

спроводи. Код неких мера је наведено да су то само организације обавезног 

социјалног осигурања: НСЗ, Фонд ПИО, ЦРОСО или РФЗО, док су код других у 

питању и установе социјалне заштите, или органи државне управе, пре свега 

Министарства финансија (даље: МФ), Пореска управа или МДУЛС преко ГПУП. На 

институционални обухват су утицали и наведени критеријуми изводљивости током 

краткорочног периода до краја 2018. године. Поједине мере из АП ВФА за социјалне 

службе треба посматрати као почетак процеса који ће се наставити и у периоду од 

2019. и даље. 

 

II.2 Образложење појединачних мера из „АП ВФА за социјалне службе“ 

 

II.2.a Обавезно социјално осигурање 

 

Акциони план у ресору обавезног социјалног осигурањаодноси се на две области: 

- Област 1: Јачање "пуне оперативности" Централног регистра за обавезно 

социјално осигурање, у оквиру које су планиране следеће мере: 

Мера 1.1. Оптимизација процедура за евиденатирање података у ЦРОСО 

Мера 1.2. Унапређена размена података из јединствене пријаве са 

подацима из појединачних пореских пријава 

 

- Област 2 Оптимизација у Фонду ПИО, у оквиру којих су планиране следеће мере: 

Мера 2.1. Унапређење  пословних процеса за текуће операције које Фонд 

ПИО спроводи у сарадњи са другим организацијама обавезног социјалног 

осигурања (даље: ООСО) и Пореском управом 

Мера 2.2. Унапређен процес припрема података за остваривање права 

осигураника код Фонда ПИО 

Мера 2.3. Унапређење управљања људским ресурсима у Фонду ПИО.     
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Област 1: Јачање "пуне оперативности" Централног регистра за обавезно социјално 

осигурање 

Mера (1.1): Оптимизација процедура за евиденатирање података у ЦРОСО 

 

Сврха и обухват мере 

Према ВФА за социјалне службе 31,3% послодаваца, на дан 31.12.2015. године, подносе 

јединствене пријаве запослених на обавезно социјално осигурање преко портала 

ЦРОСО. Повећање броја поднетих јединствених пријава преко портала ЦРОСО од 

стране обвезника и побошљање кванитета и квалитета података о осигурању довешће до 

смањивања оптерећења шалтерских службеника у организацијама обавезног социјалног 

осигурања, пре свега у Фонду ПИО4. Сврха ове мере је да се обезбеди поштовање 

прописних рокова за евидентирање података у ЦРОСО чиме ће се остварити 

оптимизација евиденције о регистрацији oсигураника и података о доприносима у 

ЦРОСО.  

Мера ће се остварити кроз два резултата:  

(1) тако што ће се обезбедити да јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање 

подносе послодавци искључиво преко портала ЦРОСО; и  

(2) тако што ће се побољшати кванитет и квалитет података о осигурању у јединственој 

бази ЦРОСО; у техничком смислу, овај резултат подразумева исправку тзв. „системског 

датума“ (3. август 2013. године) у тачан датум почетка осигурања.   

По обухвату мера ће се односити на све послодавце и пријаве које подносе. 

 

Веза са стратешким документима и препорукама Светске банке 

Сврха ЦРОСО је да буде јединствени регистар података које ће користити друге 

организације обавезног социјалног осигурања: Фонд ПИО, РФЗО, НСЗ. Према налазу 

Светске банке из ВФА за социјалне службе5 ЦРОСО тренутно не функционише у 

потпуности како је то планирано. Као последица тога, ООСО и даље самостално 

прикупљају податке, независно од ЦРОСО. Сходно томе, постоји значајно дуплирање 

функција. Ако би се успоставила пуна оперативност ЦРОСО, онда би ООСО биле у 

                                                      
4 Према „Vertical functional review of service delivery in social services sector Synthesis Report“ – од 30. јуна 

2017 шалтерски службеник би требало да подноси пријаве искључиво за посебне категорије осигураника 

који су одређени прописима из обавезног социјалног осигурања. 
5 Исто. 
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стању да повећају своју ефикасност, да смање или прераспореде особље на друге 

функције. 

Што се тиче усвојених стратешких докумената, оваква мера је у сагласности са СРЈУ и 

АП СРЈУ, конкретно са остваривањем посебног циља 1: Унапређење организационих и 

функционалних подсистема јавне управе. Према СРЈУ је предвиђено да се овај циљ има 

остварити кроз организационо и функционално реструктурирање јавне управе 

спровођењем до 2017. године чињенично утемељених мера за оптимизацију јавне управе 

у погледу броја и сврсисходности институција, броја запослених, радних процеса и 

организационих структура уз стварање снажног аналитичког основа за ове процесе.      

 

Реализатори мере и ефекти који ће се остварити 

Меру ће реализовати ЦРОСО, као водећа институција, а у блиској сарадњи са ООСО 

(Фонд ПИО, РФЗО, НСЗ), али очекује се и сарадња са: МРЗБСП, Министарство здравља, 

МФ и ГПУП/МДУЛС.   

Намера је да се у 2017. години знатно повећа подношење јединствених пријава од стране 

послодаваца преко тог портала, а да се до краја 2018. године постигне да послодавци 

подношење пријава врше искључиво преко портала, сем прописаних изузетака који ће и 

даље ићи преко организација ООСО. Овај напредак ће се верификовати на основу 

посебног извештаја ЦРОСО о проценту послодаваца који подносе пријаве преко портала 

ЦРОСО.  

Спровођење ове мере ће омогућити смањење оптерећења шалтерских служби ООСО, 

већу дисциплину у поштовању законског рока за подношење пријаве на обавезно 

социјално осигурање и у крајњем смањење рада у тзв. „сивој зони“. ООСО, пре свега 

Фонд ПИО, услед оптимизације која ће се остварити овом мером, биће у могућности да 

своје кадровске ресурсе усмере на друге приоритетне активности.  

 

Мера (1.2) Унапређена размена података из јединствене пријаве са подацима из 

појединачних пореских пријава 

Сврха и обухват мере 

Тренутно се размена података између Пореске управе и  ЦРОСО врши тако да у моменту 

подношења Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима 

(даље: ППП-ПД) не постоји веза између тих пријава и јединствених пријава на обавезно 
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социјално осигурање. Такође, не постоји међусобни процес валидације који контролише 

да ли су примаоци прихода пријављени на обавезно социјално осигурање – преко 

њихових јединствених матичних бројева грађана (ЈМБГ). Проблеми који услед тога 

настају су: 

1) послодавци пријављују мањи број запослених у односу на укупан број;  

2) Пореској управи се пријављују подаци (пре свега ЈМБГ) који нису пријављени у 

ЦРОСО и  

3) послодавци предају идентификаторе који нису ЈМБГ и не подлежу ниједној 

контроли јер их не поседују ЦРОСО, а ни остале ООСО. 

Услед тога је потребно повезати систем ППП-ПД и систем јединствене пријаве (ако не 

може у моменту подношења ППП ПД онда накнадно) и увести додатне контроле и у 

односу на ППП ПД и у односу на јединствену пријаву ради повећања могућности 

аутоматизације пословних процеса у Фонду ПИО. Спровођење контрола би помогло да 

се утврди у којој мери се спроводе порески прописи, као и прописи у области обавезног 

социјалног осигурања. 

Мера подразумева остварење два резултата: 

(1) Унапредиће се квалитет података које ЦРОСО добија од ПУ, што ће се остварити 

путем смањења процента лица за које је поднета пореска пријава, а за која не постоји 

пријава на осигурање у ЦРОСО; и 

(2) Дефинисаће се метод којим ће се размењивати податци (тзв. „регистрација“) између 

институција ради повезивања јединствених пријава на осигурање са појединачним 

пореским пријавама и унапредити правила валидације. 

Ова мера ће обихватити све послодавце, запослене и друге субјекте обавезног 

социјалног осигурања. 

 

Веза са стратешким документима и препорукама Светске банке 

Према налазима и препорукама из ВФА Пореска управа би требало да потврди све 

податке добијене од послодаваца пре него што они буду примљени у ЦРОСО базу 

података. Највећи проблем је данас да тренутна методологија размењивања података 

између институција, ради повезивања јединствених пријава на осигурање са 

појединачним пореским пријавама, не обезбеђује поуздане податке о томе да ли 

послодавци пријављују све своје запослене и да ли плаћају доприносе за њих.  
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Мера је у сагласности са СРЈУ и АП СРЈУ и посебним циљем број 1: Унапређење 

организационих и функционалних подсистема јавне управе. Према СРЈУ је предвиђено 

да се овај циљ има остварити кроз организационо и функционално реструктурирање 

јавне управе спровођењем до 2017. године чињенично утемељених мера за оптимизацију 

јавне управе у погледу броја и сврсисходности институција, броја запослених, радних 

процеса и организационих структура уз стварање снажног аналитичког основа за ове 

процесе.      

 

Реализатори мере и ефекти који ће се остварити 

Водеће институције у реализацији ове мере су ЦРОСО и Пореска управа, партнерске 

институције је Фонд ПИО,  очекује се сарадња и са: МРЗБСП, РФЗО, НСЗ и Јединице за 

имплементацију стратешких пројеката „Delivery Unit“ при Кабинету Председника 

Владе.    

Планирано је да се до краја 2018. године спроведе анализа потреба и анализа постојећих 

података у Пореској управи и ЦРОСО, како би се дефинисао пословни процес за могућу 

контролу података и утврдиле препоруке за његову имплементацију и препоруке за 

размену података између две институције.  Спровођењем тих препорука у периоду до 

краја 2019. године биће успостављена веза између система ППП ПД и јединствене 

пријаве и увешће се додатне контроле, чиме ће се знатно смањити број осигураника за 

које су поднете појединачне пореске пријаве, а који немају евидентирану јединствену 

пријаву код подносиоца појединачне пореске пријаве. Овај напредак ће се верификовати 

на основу закључка Савета за РЈУ којим ће се до краја 2018. године усвојити анализе са 

препорукама, док ће се до краја 2019. године припремити извештај ЦРОСО о 

спроведеним дефинисаним контролама.  

 

Област 2 Оптимизација у Фонду ПИО 

 

Мера (2.1) Унапређење  пословних процеса за текуће операције које Фонд ПИО 

спроводи у сарадњи са другим ООСО и Пореском управом 

 

Сврха и обухват мере 

По одредбама важећег Закона о ПИО послодавци подносе Фонду обрасце М-4 за своје 

запослене једном годишње за претходну годину. Податке из наведених образаца Фонд 
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ПИО проверава упоређивањем са подацима из појединачне пореске пријаве добијеним 

од ЦРОСО. 

Сврха мере је да се процес подношења образаца М-4 аутоматизује тако да их Фонд ПИО 

сам формира на основу података из појединачне пореске пријаве које добија од ЦРОСО 

и да се укине обавеза послодаваца да Фонду подноси наведене обрасце. Циљ је да се  у 

потпуности пређе на аутоматско формирање пријаве М-4 од стране Фонда ПИО.  

Мера ће обухватити све кориснике услуга Фонда ПИО. 

 

Веза са стратешким документима и препорукама Светске банке 

ВФА за социјалне службе препоручује унапређење система доприноса за обавезно 

социјално осигурање и протока информација. Предложено је да се укине обавеза 

послодаваца за подношење образаца М-4.  

Оваква препоруке је у складу и са Планом приоритетних активности за смањење 

административних терета у Републици Србији 2016-2018-Стоп бирократији Владе 

Републике Србије. Тим планом је предвиђено такође укидање обавезе достављања М-4 

обрасца од стране послодавца. 

 

Реализатори мере и ефекти који ће се остварити 

Меру ће реализовати Фонд ПИО, у сарадњи са МРЗБСП, ЦРОСО и ПУ. 

У 2018. години биће измењен Закон о пензијском и инвалидском осигирању6 и Закон о 

Централном регистру обавезног социјалног осигурања7, тако да послодавци у 2019. 

години и касније више не буду у обавези да подносе образац М4, већ се он формирати 

електронски у оквиру Фонда ПИО на основу података из ЦРОСО. Реализацијом ове мере 

послодавци ће бити ослобођени обавезе подношења образаца М-4 и свих трошкова у 

вези са тим. 

 

                                                      
6 Закон о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - УС, 

84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - УС, 5/2009, 107/2009, 30/2010 - др. закон, 

101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014) 
7 Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 

44/2014 - др. закон, 116/2014) 
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Мера (2.2) Унапређен процес припрема података за остваривање права осигураника 

код Фонда ПИО 

 

Сврха и обухват мере 

Права из пензијског и инвалидског осигурања остварују се на основу података о 

периодима осигурања, стажу осигурања, оствареној заради, накнади зараде, уговореним 

и другим накнадама и уплаћеним доприносима унетим у матичну евиденцију Фонда 

ПИО, на основу пријаве података које подносе послодавци, Пореска управа и други 

обвезници подношењем тих пријава за цео период проведен у осигурању. Недостајуће 

податке Фонд ПИО утврђује у поступку остваривања права на пензију, што одуговлачи 

и отежава тај поступак и само остваривање права из ПИО. Сврха ове мере је да се 

наведени поступак утврђивања недостајућих података спроведе пре подношења захтева 

за остваривање права из ПИО.  

Ова мера ће обухватити све кориснике услуга Фонда ПИО. 

 

Веза са стратешким документима и препорукама Светске банке 

Према ВФА за социјалне службе потребно је унапређење система доприноса за обавезно 

социјално осигурање и протока информација. Документом се предлаже да се 

упаривањем података о периодима осигурања и стажу осигурања за све осигуранике из 

евиденција ЦРОСО и Фонда ПИО утврде празнине у стажу осигурања и направи план 

активности радника Фонда ради њиховог ажурирања. 

Оваква мера је у сагласности и са посебним циљем 1 из СРЈУ о потреби унапређења 

организационих и функционалних подсистема јавне управе, кроз оптимизацију радних 

процеса, између осталог.      

Реализатори мере и ефекти који ће се остварити 

Меру ће реализовати Фонд ПИО у сарадњи са: ЦРОСО, Пореском управом, Архивом 

Србије, Агенцијом за привредне регистре и обвезницима подношења пријава и 

власницима података на основу којих се пријаве попуњавају.  

Реализацијом ових мера омогућиће се брже и лакше остваривање права из Фонда ПИО 

за све његове кориснике. 
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Мера (2.3) Унапређење управљања људским ресурсима у Фонду ПИО     

 

Сврха и обухват мере 

Сврха израде стратегије управљања људским ресурсима јесте да Фонд ПИО обезбеди 

остваривање својих стратешких циљева кроз јасно утврђене и транспарентне 

критеријуме за привлачење и задржавање запослених и ефективно управљање 

ресурсима, од којих је најважнији утврђивање оптималног броја извршилаца по 

процесима рада на основу успостављене економичне и функционалне организације.  

Стратегијом треба предвидети: 

- утврђивање оптималног броја извршилаца по процесима рада на основу 

успостављене економичне и функционалне организације Фонда и распоређивање 

запослених адекватно захтевима рада; 

- планирање, регрутовање и селекцију кадрова према кадровском плану; 

- обуке и усавршавање кадрова, комуникације и тимског рада; 

- управљање радним учинком; 

Будућом стратегијом ће бити обухваћен Фонд ПИО, са свим својим службама и 

запосленима. 

 

Веза са стратешким документима и препорукама Светске банке 

ВФА за социјалне службе препоручује да је неопходно унапредити систем доприноса за 

обавезно социјално осигурање и проток информација.  

Такође, и СРЈУ предвиђа да је неопходна оптимизација радних процеса и организационе 

стрултуре у свим подсистемима јавне управе, тако да ће се овом мером подржати 

остварење Посебног циља 1 из АП СРЈУ: Унапређење организационих и функционалних 

подсистема јавне управе. 

 

Реализатори мере и ефекти који ће се остварити 

Руководство Фонда ПИО ће бити носилац ове мере, а у реализацији ће сарађивати са 

ГПУП/МДУЛС. 

Конкретни ефекти мере ће се остварити након доношења стратегије и у каснијем 

периоду (после 2019). мером ће се обезбедити да у Фонду ПИО посао квалитетно и 

ажурно обавља одговарајући број стручних и за свој посао оспособљених људи који 

ефикаснои професионално могу да одговоре на захтеве корисника услуга Фонда. 
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II.2.б. Запошљавање 

 

Акциони план у ресору запошљавања предвиђа две мере: 

Мера 1.1. Унапређење система профилисања и стручног саветодавног рада са 

незапосленим лицима у НСЗ 

Мера 1.2. Унапређење ефикасности рада саветника за запошљавање у 

филијалама НСЗ за рад са послодавцима 

 

Мера (1.1) Унапређење система профилисања и стручног саветодавног рада са 

незапосленим лицима у НСЗ 

 

Сврха и обухват мере 

Како би се повећао број сертификованих саветника за рад на запошљавању потребно је 

да се подигне квалитет у пружању услуга НСЗ. Унапређење система профилисања и 

стручног саветодавног рада са незапосленим лицима у НСЗ ће се остварити кроз три 

резултата: 

1) Реализоваће се поступак сертификације саветника за запошљавање у НСЗ; 

2) Реализоваће се програм обуке за саветнике за запошљавање за унапређење 

метода саветодавног рада и профилисања; 

3) Биће израђени профили ризика незапослених лица на евиденцији НСЗ у складу 

са новом методологијом. 

Веза са стратешким документима 

Стратешки оквир за меру унапређења система профилисања и стручног саветодавног 

рада са незапосленим лицима у НСЗ представља Национална стратегија запошљавања 

за период од 2011-2020. године8 (у даљем тексту: Стратегија запошљавања) којом је 

утврђен основни циљ политике запошљавања у Републици Србији до 2020. године - 

успостављање ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености и потпуно 

усклађивање политике запошљавања, као и институција тржишта рада, са тековинама 

Европске уније. Реализацијом ове мере позитивно ће се утицати на остварење 

                                                      
8 Национална стратегија запошљавања за период од 2011-2020. године  („Службени гласник РС”, број 

37/2011, у даљем тексту: Стратегија) 
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појединачног циља активне политике запошљавања Републике Србије, и то: развој 

институционалних капацитета и експанзија програма активне политике запошљавања. 

 

Реализатори мере и ефекти који ће се остварити 

Водећа институција за реализацију ове мере је НСЗ, а директно ће сарађивати са 

МРЗБСП. 

Овом мером ће број сертификованих саветника за запошљавање и саветника за 

запошљавање особа са инвалидитеттом (даље: саветници за запошљавање) од 40% до 

30. јуна 2017 године, порасти на 85% до 31. децембра 2017. године, а до краја 2018. 

године ће и свих 100% саветника за запошљавање и саветника за запошљавање особа са 

инвалидитетом НСЗ бити сертификовано,  што ће за ефекат имати боље пружање услуга 

корисницима НСЗ. 

 

Мера 1.2. Унапређење ефикасности рада саветника за запошљавање у филијалама НСЗ 

са послодавцима 

 

Сврха и обухват мере 

Према Програму  рада НСЗ за 2017. годину планирано је 25.000 обилазака послодаваца, 

а учешће запошљавања лица са евиденције НСЗ у укупном запошљавању износи 

најмање 30%. Намера је да се реализацијом ове мере повећа број послодаваца који је 

упознат са услугама и мерама активне политике запошљавањa и да се повећа учешће 

запошљавања лица са евиденције НСЗ у укупном запошљавању. На овај начин ће се 

остварити пуна сврха НСЗ. 

 

Веза са стратешким документима 

Стратешки оквир за меру унапређење ефикасности рада саветника за запошљавање у 

филијалама НСЗ са послодавцима представља Стратегија запошљавања, и њеном 

реализацијом се потпомаже остварење основног циља политике запошљавања у 

Републици Србији до 2020. године - успостављање ефикасног, стабилног и одрживог 

тренда раста запослености и потпуно усклађивање политике запошљавања, као и 

институција тржишта рада, са тековинама Европске уније. Реализацијом ове мере ће се 

утицати и на остварење појединачних циљева активне политике запошљавања 
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Републике Србије, и то: развој институционалних капацитета и експанзија програма 

активне политике запошљавања. 

 

Реализатори мере и ефекти који ће се остварити 

Ову меру ће извршити НСЗ, а партнерска институција је МРЗБСП. До краја 2018. године 

биће реализован програм обуке за саветнике за запошљавање за рад са послодавцима, у 

складу са новоразвијеним Програмом обуке, чиме ће се повећати учешће запошљавања 

лица са евиденције НСЗ у укупном запошљавању у 2019.  у односу на 2018. годину.          

 

II.2.в Социјална заштита 

Акциони план у ресору социјалне заштите предвиђа три мере: 

Мера 1.1. Оптимизација система за финансијску подршку породицама са децом 

Мера 1.2. Оптимизација коришћења средстава намењених за социјалну заштиту 

Мера 1.3. Оптимизација постојећих ресурса (материјалних, финансијских, 

људских) у установама социјалне заштите за децу са сметњама у развоју 

 

Мера 1.1. Оптимизација система за финансијску подршку породицама са децом 

 

Сврха и обухват мере 

Основна намера је да се оствари ефикаснија употреба расположивих ресурса за 

финансијску подршку породицама са децом, чиме ће се остварити оптимизација у 

пружању јавних услуга корисницима права прописаних Законом о финансијској 

подршци са децом. 

 

Веза са стратешким документима и препорукама Светске банке 

Потребно је унапредити постојећа права прописана Законом о финансијској подршци 

породици са децом, поједноставити поступак за њихово остваривање, а што за 

последицу треба да има повећан обухват корисника права. 

На овај начин ће се омогућити и остваривање Посебни циљ 1 из АП СРЈУ: Унапређење 

организационих и функционалних подсистема јавне управе. 
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Реализатори мере и ефекти који ће се остварити 

Водећа институција у реализацији мере је МРЗБСП, а партнери са којима ће сарађивати 

су МФ и јединице локалне самоуправе. 

 

Мера 1.2. Оптимизација коришћења средстава намењених за социјалну заштиту 

 

Сврха и обухват мере 

Тренутни обухват радно способних корисника новчане социјалне помоћи у укупном 

броју корисника је преко 50%, док је веома низак проценат радно способних корисника 

новчане социјалне помоћи који је укључен у неки вид активације, па и радну активацију. 

Потребно је успостављање функционалног процес радне активације Реализацијом ове 

мере повећаће се активација радно способних корисника, што ће омогућити 

оптимизацију у пружању јавних услуга наведеним корисницима.  

Веза са стратешким документима и препорукама Светске банке 

ВФА за социјалну заштиту препоручује да је потребно проверити ефикасност постојећих 

процедура за радно ангажовање и активизацију корисника социјалне помоћи. Таквом 

анализом би требало извршити и процену евентуалних законских препрека, регулативе 

која уређује активацију радно способних и процену ефикасности постојеће сарадње са 

НСЗ. 

Реализатори мере и ефекти који ће се остварити 

Водећа институција у реализацији ове мере је МРУБСП и центри за социјални рад, а 

непосредно ће сарађивати са НСЗ и МФ. 

У току 2018. године ће бити измењен правни оквир који уређује систем социјалне 

заштите, док ће се током 2019. године спровести анализа ефеката новог правног оквира 

за систем социјалне заштите, о чему ће МРЗБСП прпремити и усвојити посебан 

извештај. 
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Мера 1.3. Оптимизација постојећих ресурса (материјалних, финансијских, људских) у 

установама социјалне заштите за децу са сметњама у развоју 

 

Сврха и обухват мере 

Како би се омогућио развој других услуга у локалној заједници и услуга подршке 

породици са децом у кризи потребно је оптимизовати постојеће материјалне, 

финансијске и кадровске ресурсе у установама социјалне заштите за децу са сметњама у 

развоју. 

Веза са стратешким документима и препорукама Светске банке 

Документ ВФА за социјалне службе истиче да је потребно реорганизовати 

администрацију у установама социјалне заштите на начин да се унапреди ефективно 

пружање услуга и приступ програмима социјалне помоћи - један шалтер (тзв. "one-stop 

shop), где је то могуће с обзиром на природу и врсту услуге, за кориснике услуге 

социјалне помоћи. 

Реализатори мере и ефекти који ће се остварити 

Водећа институција у извршењу ове мере је МРЗБСП, а партнери са којима ће 

сарађивати су: установе социјалне заштите за смештај деце, ЈЛС и Министарство 

здравља и центри за социјални рад.  

 

Прилози: 

1. Табела са акционим планом за оптимизацију у ресорима обавезног социјалног 

осигурања, запошљавања и социјалне заштите.  


