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На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије 

(„Службени гласник РС”, број 30/18), 

Влада усваја 

АКЦИОНИ ПЛАН 

за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са 

инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. 

године, у периоду од 2021. до 2022. године 

"Службени гласник РС", број 37 од 14. априла 2021. 

I. УВОД 

Влада је донела Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у 

Републици Србији за период од 2020. до 2024. године (у даљем тексту: 

Стратегија), с циљем унапређења и побољшања свеукупног друштвеног и 

економског положаја особа са инвалидитетом и њиховог равноправног 

учешћа у друштву. 

Ради спровођења Стратегије сачињен је Акциони план за период од 2021. 

године до 2022. године (у даљем тексту: Акциони план). По усвајању 

Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици 

Србији за период од 2020. до 2024. године, овај акциони план усаглашен је 

са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20) и 

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, 

број 149/20). 

За координацију и извештавање реализације Акционог плана задужен је 

Савет за особе са инвалидитетом Владе (преко Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања). 

У циљу праћења постигнутих резултата и процене успешности реализације 

мера и активности, сва тела задужена за њихово спровођење у обавези су 

да припремају извештаје које достављају повременом радном телу Владе – 

Савету за особе са инвалидитетом, преко Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, након чега ће сажети приказ 

извештаја о спровођењу Стратегије бити објављен на интернет презентацији 

тог министарства. 

О резултатима спровођења Акционог плана извештава се по истеку сваке 

календарске године. Ти извештаји се припремају како би се могли 

анализирати постигнути резултати и у односу на те резултате и процену 

потреба особа са инвалидитетом, како би се могло указати на носиоце који 

до тада нису у довољној мери реализовали предвиђене активности и 

кориговати даљи рад на постизању предвиђених циљева. 
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Институције носиоци активности размењиваће информације са 

организацијама цивилног друштва о реализованим програмима, пројектима и 

активностима који доприносе реализацији мера. 

Извештаји свих тела задужених за спровођење мера и активности 

предвиђених Акционим планом, садрже податке о: 

1) реализацији циљева Стратегије и мера и активности предвиђених 

Акционим планом по појединачним областима, кроз достављење 

статистичких и других података о реализованим активностима и броју 

укључених лица; 

2) финансијским средствима утрошеним за реализацију предвиђених мера и 

активности у току извештајног периода; 

3) планираним средствима за текућу годину и пројекцијама за наредне две 

године, у складу са могућностима буџета и плановима органа; 

4) пројектним активностима на међународном нивоу по основу којих се 

обезбеђују средства за одређене намене у вези са унапређењем положаја 

особа са инвалидитетом и износом тих средстава на нивоу текуће године. 

На основу извештаја, након протека две године примене Акционог плана, 

врши се сагледавање конкретних резултата и укупног износа средстава за 

реализацију мера и активности. 

У складу са Законом о планском систему Републике Србије, о спровођењу 

овог акционог плана, биће извештавана и Влада једном годишње. 

У Акционом плану користе се следеће скраћенице: 

МГСИ 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре 

МРЗБСП 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања 

МБПД Министарство за бригу о породици и демографију 

МЉМПДД 
Министарство за људска и мањинска права и друштвени 

дијалог 

МТТТ Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

МКИ Министарство културе и информисања 

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

МДУЛС Министарство државне управе и локалне самоуправе 

МОС Министарство омладине и спорта 

МП Министарство правде 



ПА Правосудна академија 

НАЈУ Национална академија за јавну управу 

ПЗР Повереник за заштиту равноправности 

МУП Министарство унутрашњих послова 

РЈТ Републичко јавно тужилаштво 

МПР Министарство привреде 

НСЗ Национална служба за запошљавање 

МЗ Министарство здравља 

МФ Министарство финансија 

ЈЛС Јединице локалне самоуправе 

СИПРУ Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва 

ЗГ Заштитник грађана 

ОЦД Организације цивилног друштва 

РИК Републичка изборна комисија 

УН ОХЦХР Тим УН за људска права 

ЦРОСО Централни регистар обавезног социјалног осигурања 

Мере у Акционом плану подељене су на: 

Регулаторне (Р) 

Подстицајне (ПО) 

Информативно-едукативне (ИЕ) 

Мере институционално-управљачко-организационе (ИУО) 

Мере обезбеђења добара и пружања услуга (ОДУ) 

Скраћенице за ознаке програмског буџета су: 

ПГ Буџетски програм 

ПА Програмска активност 

Ек. класиф. Економска класификација 

01 – Општи приходи и примања буџета Извор финансирања 

У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно 

упућују на конкретну врсту мере. 

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 



Одбор за јавне службе Владе, на седници одржаној 25. новембра 2020. 

године, одредио је спровођење јавне расправе и усвојио Програм јавне 

расправе о Предлогу акционог плана за спровођење Стратегије унапређења 

положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2021. до 

2022. године, у складу са којим је Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања спровело јавну расправу. 

Јавна расправа је спроведена у периоду од 30. новембра до 20. децембра 

2020. године, постављањем текста Предлога Акционог плана са прилозима 

утврђеним Пословником Владе на сајту Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs и порталу е-Управе. 

Предлоге, примедбе и сугестије у облику општих коментара на Предлог 

Акционог плана као целине или у облику коментара на конкретне делове 

Предлога Акционог плана електронским путем доставило је више 

организација цивилног друштва. 

Примедбе које су прихваћене унете су у текст Предлога Акционог плана. 

У даљем раду прибављења су мишљења органа који спроводе активности, 

односно органа учесника у спровођењу активности одређених Акционим 

планом. 

III ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

IV. ЗАВРШНИ ДЕО 

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-

Управа и на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања, у року од седам радних дана од дана усвајања. 

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 580-2982/2021 

У Београду, 8. априлa 2021. године 

Влада 

Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 
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