
ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Oбезбеђен одговарајући ниво обуке свих 
запослених,
Обезбеђена финансијска средства,
Материјални, технолошки и кадровски капацитети 
ојачани,
Статистика о легалним и ирегуларним миграцијама 
се редовно прати и објављује у оквиру 
Миграционог профила Републике Србије,
Формиран тим за праћење Стратегије за 
супротстављање ирегуларним миграцијама у 
Републици Србији за период 2018-2022, како би се 
развио системски одговор на ирегуларне миграције 
уз заштиту безбедносних и економских интереса 
Републике Србије и загарантованих права 
миграната.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

1.1.1 Унапређење Стандардних оперативних 
процедура за профилисање, преглед и 
регистрацију ирегуларних миграната, у складу 
са новим законима, усвојеним у овој области, 
кроз ревизију постојећег Програма обуке за 
полицијске службенике

Министарство 
унутрашњих послова - 
Дирекција полиције 
Управа граничне полиције

IV квартал 2020. 
године 

Буџет Министарства 
унутрашњих послова- у оквиру 
редовних радних активности 
запослених
45.000 евра у 2020. години

Развијен преглед стања 
миграционих токова у Републици 
Србији

Извшена ревизија постојећег 
Програма обуке за полицијске 
службенике, кроз Стандардне 
оперативне процедуре

Активност је завршена. Министар унутрашњих 
послова 29. септембра 2020. године усвојио је 
Упутство о стандардним оперативним процедурама 
за поступање са ирегуларним мигрантима и 
странцима који изражавају намеру да поднесу 
захтев за азил. Упутство је објављено на интранет 
страници Министарства. Примена СОП-а за 
лечење ирегуларних миграната и странаца који 
изразе намеру да поднесу захтев за азил, 
побољшала је поступак регистрације илегалних 
миграната у Србији, праћења токова кретања ове 
категорије лица кроз територију Републике Србије 
и омогућила ефикаснији поступак њиховог 
повратка у земљу из које су ушли у Републику 
Србију или земљу порекла, кроз поступак 
реадмисије. 

1. МИГРАЦИЈЕ
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1

Миграциона политика Републике Србије усклађена са стандардима Европске уније и 
спроведена у складу са резултатима свеобухватне анализе правних, институционалних 
и техничких потреба, као и потреба за обуком у области легалних и ирегуларних 
миграција.

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Република Србија појачава напоре да обезбеди усклађивање са захтевима Европске 
уније у области легалних и ирегуларних миграција.
 
Нарочито, Република Србија спроводи свеобухватну анализу правних, 
институционалних и техничких потреба и потреба за обуком у области легалних и 
ирегуларних миграција. 
На основу тога, Република Србија јасно утврђује  кораке за имплементацију миграционе 
политике, усклађене са стандардима Европске уније, укључујући: Инвестициони план 
како би се испуниле потребе за опремом, информационом технологијом, потребе у 
погледу задржавања, идентификације и регистрације ирегуларних миграната, као и у 
погледу смештаја и задржавања ирегуларних миграната, са циљем њиховог повратка,  
Стратегију развоја људских ресурса и план обуке. Република Србија издваја довољно 
финансијских средстава како би започела и завршила спровођење горенаведеног.



1.1.2 Ревизија постојећег Програма обуке за 
полицијске службенике у складу са новим 
Стандардним оперативним процедурама за 
профилирање, инспекцију и регистрацију 
илегалних миграната

Министарство 
унутрашњих послова  
Дирекција полиције 
Управа граничне полиције 

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова- у оквиру 
редовних радних активности 
запослених
36.000 евра у 2020. години

Усвојен ревидирани Програм 
обуке за полицијске службенике

Активност је у току. У складу са припремљеним 
СОП-ом, израдиће се програм обуке за полицијске 
службенике Регионалних управа полиције у складу 
са линијама рада  странаца и полицијских 
службеника Регионалних центара граничне 
полиције. У оквиру примене Стратегије ИБМ-а у 
Републици Србији 2017-2020 и пратећег Акционог 
плана за спровођење Стратегије почев од 11. маја 
2020. године у Регионалном центру граничне 
полиције према Мађарској, Румунији, Бугарској, 
Републици Северној Македонији , Црна Гора, 
Босна и Херцеговина, Хрватска и Станица 
граничне полиције Београд, Станица граничне 
полиције Ниш-Аеродром и Станица граничне 
полиције Краљево, путем платформе за даљинско 
учење Министарства унутрашњих послова (е-
учионица) започела је спровођење обуке у складу са 
још увек важећи Програм обуке за полицијске 
службенике који предузимају мере против 
миграната у Републици Србији и Програмски 
садржај проблемске наставе под називом 
„Стандардни оперативни поступци за 
профилисање, преглед и регистрацију илегалних 
миграната“ - СОП. У периоду од 11. маја 2020. до 
09. новембра 2020. реализован је теоријски део 
обуке, а у периоду од 14. септембра 2020. до 11. 



1.1.3 Анализа потреба за опремом за спровођење 
процедура везаних за регистрацију и 
идентификацију ирегуларних миграната 

Министарство 
унутрашњих послова  
Дирекција полиције 
Управа граничне полиције 
Комесаријат за избеглице 
и миграције

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова- у оквиру 
редовних радних активности 
запослених
63.000 евра у 2020. години
Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције - у оквиру редовних 
радних активности запослених
36.000 евра у 2020. години

Израђена анализа потреба Активност у току.  Имајући у виду одредбе СОП, 
као и достављених потреба подручних полицијских 
управа за информатичком опремом  сачиниће се 
анализа у циљу набавке неопходне техничке 
опреме и уређаја за дактилоскопирање која је 
нопходна за несметану и ефикасну примену СОП. 
Због појачаног миграторног притиска на мађарској 
граници, а у циљу успешније провере и 
регистрације миграната у новембру 2020. године на 
ГП Хоргош инсталирана је једна Радна станица 
„Папилон“, а планирано је да након решавања 
техничких проблема везаних за инсталацију,  још 
једна Радна станица буде инсталира на ГП Бајмок, 
Предлог измене рока за IV квартал 2021. године. 

1.1.4. Примена Стандардних оперативних процедура, 
кроз праћење спровођења обука за полицијске 
службенике, у складу са новим Стандардним 
оперативним процедурама за полицијске 
службенике

Министарство 
унутрашњих послова  
Дирекција полиције 
Управа граничне полиције

IV квартал 2020. 
године

и континуирано

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
311 евра- по особи, за једну 
недељу
у оквиру редовних радних 
активности запослених

Ојачани административни и 
кадровски капацитети. 
Извештај о спроведеним обукама 
који обухвата:

 број спроведених обука 
 број обучених полицајаца- 

20%

Активност нерализована. Након израђеног 
Пргорама обуке до краја 2021. године, извршиће се 
обука полицијских службеника подручних 
полицијских управа и регионалних центара 
граничне полиције у циљу уједначене и пуне 
примене прописаног у СОП. Предлог измене рока 
IV квартал 2021.

1.1.5. Израдити методологију за праћење 
имплементације докумената јавних политика у 
области миграција 

Комесаријат за избеглице 
и миграције 

IV квартал 2020. 
године

СЕМ пројекат: Подршка систему 
управљања миграцијама у 
Републици Србији 

Израђена методологија за 
праћење  имплементације 
докумената јавних политика у 
области миграција

Активност реализована. Припремљена је матрица 
у којој су приказани стратешки циљеви, мере и 
активности из осам стратегија који су релевантни 
ирегуларне миграција и управљања границом 
класификовани у шест области: институционални и 
нормативни оквир, опертивни рад, заштита, 
информисање и координација. Додатно у матрицу 
је укључен и АП за поглавље 24, а приказани су и 
релевантни циљеви одрживог развоја. План је да 
Матрица буде објављена у Миграционом профилу 
РС за 2020.



1.1.6. Праћење имплементације планских  
докумената у области миграција на основу 
израђене методологије

Комесаријат за избеглице 
и миграције 

Континуирано Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције - у оквиру редовних 
радних активности запослених
60.000 евра годишње

Редовно праћење имплементације 
планских докумената у области 
миграција кроз извештаје о 
спровођењу јавних политика у 
области миграција

Активност реализована. У оквиру Миграционог 
профила редовно се на годишњем нивоу објављују 
релевантне статистике највећим делом усаглашени 
са Уредбом 862/2007/ЕЗ као и извештаји о 
спровођењу политика у области управљања 
миграцијама

1.1.7. Унапређење кадровских капацитета 
Комесаријата за избеглице и миграције, у 
области управљања миграцијама 

Комесаријат за избеглице 
и миграције

Почев од II 
квартала  2019. 
године -
континуирано

Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције – прерасподела 
постојећих запослених
за 35 запослених– 420.000 евра 
годишње, почев од 2019. године

Правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији 
радних места у Комесаријату за 
избеглице и миграције 

Активност реализована. У марту 2019. године 
усвојен  Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Комесаријату за 
избеглицe и миграције којим је повећан број 
извршилачких радних места. Полазна основа за 
израду Правилника су биле препоруке 
Функционалне анализе организације рада 
Комесаријата, која је израђена су оквиру пројекта 
''Подршка систему управљања миграцијама у 
Србији''. Новим Правилником, у Одељењу за 
прихват, збрињавање и повратнике по реадмисији 
систематизовано је 9 извршилачких радних места, 
у Одсеку за спровођење пројеката 7 радних места, а 
у Одсеку за миграције и евроинтеграције 5 радних 
места. Одељењем за координацију послова у 
центрима за азил и прихватним центрима руководи 
начелник одељења које поред њега чини још 13 
службеника задужених за бригу о функционисању 
центара за азил и прихватних центара (6 
запослених), координатор послова интеграције о 
добровољног повратка (1 запослени) и службеници 
који су задужени да на терену остваре  контакт, 
обезбеде информације и саветовање потенцијалним 
повратницима, неуспелим тражиоцима азила и 
лицима у ирегуларном статусу, израду плана 
интеграције лица којима је одобрена заштита, 
праћење наменску потрошње средстава додељених 
за становање, учење језика и упознавање са 



1.1.8. Унапређење кадровских капацитета 
Министарства унутрашњих послова у оквиру 
Управе граничне полиције - Службе за странце 

Министарство 
унутрашњих послова      
Дирекција полиције
Управа граничне полиције               
Сектор за људске ресурсе

Почев од IV 
квартала 2019. 
године - 
континуирано

Буџет Министарства унутрапњих 
послова
1.564.920 евра годишње,
прерасподела постојећих 
запослених, почев од 2020. 
године

Правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству 
унутрашњих послова усвојен

Активност у току, Изменом акта о 
систематизацији радних места у МУП-у која је 
извршена у септембру 2020. године отоворено је 
ново радно место заменик начелника Службе за 
странце,у циљу ефикасније и систематичније 
координације сложбених и разноврсних послова у 
надлежности Службе. У јуну 2020. године расписан 
јеи  конкурс за упражњено радно место шефа 
Одсека за статусна питања странца. Конкурс је у 
завршној фази, 
Такође, у јулу 2020. године у Служби за странце су 
расписани конкурси за радно место начелник 
Одељења за странце и начелник Одељења за 
сузбијање ирегуларних миграција. Поступак по 
расписаним конкурсима за оба радна места је у 
току. 

1.1.9. Редовно ажурирање и спровођење плана и 
програма обуке за службенике Комесаријата за 
избеглице и миграције, ангажоване на 
пословима у области управљања миграцијама у 
складу са потребама и развојем политика у овој 
области

Комесаријат за избеглице 
и миграције

Континуирано Буџет Комесаријата за избеглице 
и мибрације
25.000 евра годишње

Обезбеђене релевантне обуке за 
службенике Комесаријата за 
избеглице и миграције,  
ангажоване на пословима у 
области управљања миграцијама

Активност реализована. 
Израђен Посебан програм обука Комесаријата за 
избеглице и миграције. 
У оквиру пројекта Подршка управљању 
информацијама, комуникацијама и капацитетима 
за планирање при управљању миграцијама у 
Србији, развијен је алат за лакше праћење 
похађања обука од стране запослених.
У другој половини 2020 године обуке су се 
одржавале онлајн. У периоду јул-децембар 2020 
обуке је похађало 72 лица запослена у 
Комесаријату

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Странци у Републици Србији имају иста права и 
обавезе као и држављани трећих земаља унутар 
Европске уније

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Република Србија уноси измене у Кривични законик, Закон о запошљавању странаца и 
Закон о странцима и усклађује своје законе са правним тековинама Европске уније, у 
области легалних и ирегуларних миграција. 
Република Србија ефикасно прати спровођење ових закона и извештава о томе, а по 
потреби предузима корективне мере.

Усклађено законодавство у области легалних и ирегуларних миграција Републике 
Србије са правним тековинама Европске уније. 

Обезбеђена уједначена и ефикасна примена законодавства у овој области, као и 
континуирано извештавање.



1.2.1 Израдити Нацрт предлога измена и допуна 
Закона о странцима - друга фаза - пуна 
усклађеност, са одредбама Директиве 
2009/50/ЕЗ, Директиве 2011/98/ЕУ, Директиве 
2003/86/ЕЗ, Директиве 2003/109/ЕЗ, Директиве 
2011/51/EЗ, Директиве 2014/36/ЕУ, 
2014/66/EУ, Директиве 2008/115/ЕЗ, Директиве 
2009/52/ЕЗ, Директиве 2004/38/ЕУ и Директиве 
2016/801/ЕУ 

Министарство 
унутрашњих послова  -                  
Управа граничне полиције 
Министарство спољних 
послова
Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања

IV квартал 2020. 
године 

Буџет Министарства унутрапњих 
послова  
16.200 евра у 2020. години
у оквиру редовних радних 
активности запослених

Буџет Министарства спољних 
послова
9.720 евра у 2020. години
у оквиру редовних радних 
активности запослених

Буџет Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања 
9.720 евра у 2020. години
у оквиру редовних радних 
активности запослених

Израђен Нацрт предлога измена 
и допуна Закона о странцима – 
друга фаза – потпуна 
усклађеност.
Правни оквир који ће омогућити 
Републици Србији да се усклади 
са правним тековинама Европске 
уније, у вези са легалним и 
ирегуларним миграцијама 
усвојен, посебно када је у питању 
успостављање јединствене 
боравишне и радне дозволе, 
увођења у национално 
законодавство плаве карте и 
запошљавања страних 
држављана који су 
висококвалификовани радници, 
сезонских радника, те институт 
au pair.

Активност у току. Прослеђена иницијатива за 
формирање интерресорне радне групе за израду 
измена и допуна, односно новог Закона о 
странцима и прослеђивања у законодавну 
процедуру. Предлог за измену рока је II квартал, 
2021. године.

1.2.2 Усвојити Закон о  изменама и допуна Закона о 
странцима - друга фаза - пуна усклађеност, са 
одредбама Директиве 2009/50/ЕЗ, Директиве 
2011/98/ЕУ, Директиве 2003/86/ЕЗ, Директиве 
2003/109/ЕЗ, Директиве 2011/51/EЗ, Директиве 
2014/36/ЕУ, 2014/66/EУ, Директиве 
2008/115/ЕЗ, Директиве 2009/52/ЕЗ, Директиве 
2004/38/ЕУ и Директиве 2016/801/ЕУ и 
предати на усвајање Народној скупштини 
Републике Србије

Народна скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

II квартал 2021. 
године 

Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра, за 2021. годину
у оквиру редовних радних 
активности запослених

Буџет Владе Републике Србије
633 евра, за 2021. годину
у оквиру редовних радних 
активности запослених

Усвојен Закон о изменама и 
допунама  Закона о странцима – 
друга фаза – ппуна усклађеност 

Правни оквир који ће омогућити 
Републици Србији да се усклади 
са правним тековинама Европске 
уније, у вези са легалним и 
ирегуларним миграцијама, 
посебно када је у питању 
успостављање јединствене 
боравишне и радне дозволе, 
увођења у национално 
законодавство плаве карте и 
запошљавања страних 
држављана који су 
висококвалификовани радници, 
сезонских радника, те институт 
au pair.

Активност није завршена. Управа граничне 
полиције, у сарадњи са Министарством правде и у 
вези са планираним изменама Кривичног законика 
Републике Србије, покренуће измену кривичног 
дела илегални прелазак државне границе и 
трговина људима (члан 350) тако да ово кривично 
дело може бити извршено без остваривања користи 
за починиоца и израдити предлог измена и допуна 
овог кривичног дела. Предлог за промену рока на 
IV квартал 2021. 



1.2.3. Израдити Нацрт предлога измена и допуна 
Кривичног законика Републике Србије

Министарство правде 
Министарство 
унутрашњих послова  -                  
Управа граничне полиције 

IV квартал 2020. 
године 

Буџет Министарства унутрапњих 
послова – у оквиру редовних 
активности запослених
12.420 евра, за 2020. годину

Израђен Нацрт предлога измена 
и допуна Кривичног законика 
Републике Србије

Активност  није рализована. Прелажемо измену 
рока за III квартал 2021. године

1.2.4. Усвојити Закон о изменама и допунама 
Кривичног законика Републике Србије

Народна скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

II квартал 2022. 
године

Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра, за 2022. годину
у оквиру редовних радних 
активности запослених

Буџет Владе Републике Србије
633 евра, за 2022. годину
у оквиру редовних радних 
активности запослених

Усвојен Закон о изменама и 
допунама Кривичног законика 
Републике Србије

Активност  није рализована. Прелажемо измену 
рока за IV квартал 2021. године

1.2.5. Јачање националног система за праћење и 
оцену примене законодавства у области 
легалних и нерегуларних миграција

Министарство 
унутрашњих послова
Комесаријат за избеглице 
и миграције
Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања
Министарство правде

IV квартал 2020. 
године

СДЦ Пројекти 
ИПА Пројекат регионалне 
подршке управљању миграцијама 
на Западном Балкану и у Турској

Редовно се објављују 
стандардизовани извештаји о 
примени законодавства у области 
легалних и нерегуларних 
миграција

Веза: потпоглавље Азил, 
активност број 2.2.14                

Активност је у току. Ова активност је једна од 
активности првог резултата Јачања система азила 
и прихвата у складу са стандардима Европске 
уније 2020-2022 (Мапа пута ЕАСО-Србија) . Мапу 
пута одобрио је и потписo министар и заједнички 
су је усвојили ЕАСО и Србија у октобру 2020. 
године, а она представља 2.1.3.2. активност 
пројекта Регионална подршка управљању 
миграцијама на западном Балкану, ИПА II, фаза 2.
Примена Мапе пута ЕАСО-Србија започела је 
иницијализацијом спровођења конкретно ове 
активности, најпре општим консултативним 
састанком у октобру, а затим и online 
консултацијама у децембру 2020. Састанак је 
одржан са свим институцијама корисницама 
укљученим у имплементацију. Поента састанка 
била је да се разговара о потенцијалним изазовима 
у реализацији плана имплементације активности 
праћења и оцењивања који је поднео ЕАСО, као и 



ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Број адекватних места за смештај ирегуларних 
миграната (укључујући и рањиве групе) у 
реконструисаним и новоизграђеним објектима
Повећан број запослених у Прихватилишту за 
странце

Ојачани материјални и технички капацитети у 
Прихватилишту за странце
Број ирегуларних миграната који је враћен у складу 
са стандардима Европског комитета  за спречавање 
мучења и нечовечних или понижавајућих 
поступака или кажњавања   

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

1.3.1 Обезбедити додатне смештајне капацитете у 
Прихватилишту за странце, у Падинској скели, 
Пландишту и Димитровграду

Министарство 
унутрашњих послова
Сектор за материјално - 
финансијске послове

I квартал 2021. 
године

Регионални поверилачки фонд 
Европске уније у одговору на 
мигрантску кризу - МАДАД                               
СДЦ: Подршка управљању 
миграцијама у Републици 
Србији, за период 2016-2019
Буџет Министарства унутрапњих 
послова 
у оквиру редовних радних 
активности запослених, као и 
прерасподела постојећих 
запослених Управе граничне 
полиције
- за Падинску скелу – 276.000 
евра годишње
- за Пландиште – 240.000 евра 
годишње
- за Димитровград – 240.000 евра 
годишње
у оквиру редовних радних 
активности запослених, као и 
постојећих запослених Управе 
граничне полиције

Ојачани материјални и технички 
капацитети / додатни смештајни 
капацитети у Прихватилишту за 
странце у Падинској скели, 
Пландишту и Димитровграду
 и претприхватним центрима за 
примарни прихват ирегуларних 
миграната

Активност у току. У оквиру пројекта МАДАД 
предвиђено проширење постојећих капацитета 
Прихватилишта за странце у Падинској Скели 
изградњом још једног објекта, који ће бити повезан 
са постојећим Прихватилиштем за странце и у ком 
ће смештајни капацитет бити повећан за још  60 
места . Укупан смештајни капацитет након 
завршетка објекта чија је изградња  започета 
почетком септембра 2020. године а предвиђени рок 
завршетка је до краја 2021. године (до када је 
продужено трајање овог пројекта) биће 110 
места.Када је реч о објектима Прихватилиште за 
странце у Пландишту и Димитровграду, исти су од 
стране Министарства унутрашњих послова од 
ИОМ преузети у децембру 2019. године, а по 
преузимању настављени су радови на 
обезбеђивању техничких услова за смештај 
странаца у ове објекте који су, у складу са 
пројектом, препознати као претприхватни центри 
за регистрацију миграната. У овом тренутку још 
увек није дошло до смештаја држављана трећих 
земаља у ове објекте из техничких разлога. 
Планирано је да, након завршетка пројекта 
МАДАД (крај 2021. године) за ове објекте буде 
извршене пренамена и да буду стављени у режим 
појачаног полицијског надзора. Смештајни 
капацитет у оба објекта је по 100 лежајева. 
Предлажемо измену рока за IV квартал 2021. 

Република Србија обезбеђује адекватан смештај за пресретнуте ирегуларне мигранте у 
складу са потребама, а посебно обраћа пажњу на рањиве групе. Република Србија 
обезбеђује адекватне капацитете за задржавање ирегуларних миграната и процедуралне 
временске оквире за враћање ирегуларних миграната у складу са њиховим потребама и 
у складу са стандардима Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или 
понижавајућих поступака или кажњавања. 
Република Србија константно надзире адекватност смештајних капацитета и капацитета 
за задржавање миграната и спремна је да, по потреби, у кратком временском року, 
обезбеди додатне капацитете у случају изненадног прилива миграната.

Обезбеђени адекватни смештајни капацитети за ирегуларне мигранте у складу са 
потребама, са посебним освртом на рањиве групе.
Спроведен ефикасан поступак враћања са стандардима Европског комитета за 
спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих поступака или кажњавања. 

Обезбеђен надзор над смештајним капацитетима за ирегуларне мигранте и унапређен 
План реаговања у случају повећаног прилива ирегуларних миграната.

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



1.3.2. Јачање кадровских капацитета у 
Прихватилишту за странце у Падинској скели

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције
Сектор за људске ресурсе

I квартал 2021. 
године

Буџет Министарства унутрапњих 
послова 
у оквиру редовних радних 
активности запослених као и 
препасподела постојећих 
запослених Управе граничне 
полиције
- за Падинску Скелу-
276.000 евра годишње

Број запослених у 
Прихватилишту за странце у 
Падинској скели – 23

Активност у току. У Прихватилишту за странце у 
Падинској Скели тренутно је систематизовано и 
распоређено 37 полицијских службеника. У јулу 
2020. године у Прихватилиште за странце је након 
завршеног курса у Центру за основну полицијску 
обуку у Сремској Каменици примљено 14 
полазника курса на радно место гранични 
полицајац  Имајући у виду чињеницу да се крајем 
2021. године очекује проширење смештајних 
капацитета овог објекта овог објекта, потребно је 
приликом следеће измене и допуне систематизације 
радних места у министарству предвидети нова 
радна места како би објекат са проширеним 
капацитетима могао несметано да функционише по 
завршетку изгадње. Предлажемо измену рока за 
IV квартал 2021. године

1.3.3 Јачање кадровских капацитета у 
прихватилиштима за странце у Пландишту и 
Димитровграду

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције
Сектор за људске ресурсе

I квартал 2021. 
године

Буџет Министарства унутрапњих 
послова 
у оквиру редовних радних 
активности запослених као и 
препасподела постојећих 
запослених Управе граничне 
полиције

- за Пландиште – 240.000 евра 
годишње
- за Димитровград – 240.000 евра 
годишње

Број запослених у 
Прихватилишту за странце у 
Димитровграду - 20

Број запослених у 
Прихватилишту за странце у 
Пландишту - 20

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Број ирегуларних миграната који су враћени у 
земље претходног пребивалишта или земље 
порекла.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Република Србија преговара и предузима кораке за закључивање споразума о 
реадмисији, укључујући и оне са више земаља порекла миграната и транзитних земаља. 
Потребно је да Република Србија подстиче и пружа делотворну подршку за добровољан 
повратак ирегуларних миграната у њихове земље порекла, да развије институционалне 
капацитете за имплементацију јаког повратног механизма и механизма за обнављање 
документације у складу са политиком повратка Европске  уније и у складу са правним 
тековинама Европске уније. Република Србија би требало да обезбеди иницијални 
систем праћења постигнутих резултата који се односе на ефикасан повратак и 
обнављање документације ирегуларних миграната.

Република Србија спроводи споразуме о реадмисији. 

Обезбеђена подршка за добровољни повратак у државе порекла. 

Ојачани институционални капацитети за имплементацију јаког механизма повратка и 
обнављање документације, у складу са правним тековинама Европске уније. 

Функционалан иницијални систем праћења резултата. 



1.4.1 Израдити анализу спровођења Споразума о 
реадмисији лица која долазе из трећих држава, 
са препорукама за унапређење механизма 
поступања 

Министарство 
унутрашњих послова                    
Управа за управне 
послове у сарадњи са 
Управом граничне 
полиције

Континуирано Буџет Министарства унутрапњих 
послова  
у оквиру редовних радних 
активности запослених 
полиције
259.200 евра годишње

Усвојена анализа спровођења 
Споразума о реадмисији лица 
која долазе из трећих држава, са 
препорукама за унапређење 
механизма поступања

Активност у току. У току је израда 
"Функционалне анализе оквира реадмисије и 
капацитета на Западном Балкану" у оквиру ИПА II 
Фаза 2 пројектне активности 4.7.1 и 4.7.3.

1.4.2 Унапређење механизама за координацију 
активности и мера за спровођење Споразума о 
реадмисији

Министарство 
унутрашњих послова               
Управа за
управне послове,у 
сарадњи са другим 
организационим 
јединицама Министарства 
унутрашњих послова

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства унутрапњих 
послова  
у оквиру редовних радних 
активности запослених 
полиције
48.600 евра за 2020. годину

Донета Инструкција о 
обезбеђењу 
координације активности око 
примене Споразума о реадмисији 

Активност у току.  Нацрт Инструкције о 
обезбеђењу координације активности око примене 
Споразума о реадмисији је у  изради. Предлажемо 
измену рока за IV квартал 2021.. године 

1.4.3 Учешће обе стране у усаглашавању текста 
Споразума о реадмисији између Републике 
Србије и Републике Турске 

Министарство 
унутрашњих послова
Управа за
управне послове

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства унутрапњих 
послова  
12.150 евра за 2020. годину - у 
оквиру редовних радних 
активности запослених 
полиције
Остали трошкови путни 
трошкови/ за три представника 
Министарства унутрашњих 
послова
90 евра за 2020. годину – 
трошкови дневница
900 евра – авионске карте
350 евра- смештај

Усаглашен текст Споразума о 
реадмисији између Републике 
Србије и Републике Турске 

Активност није реализована. Када се ради о 
закључивању Споразума са Републиком 
Турском,турска страна тражи измене постојећег 
текста и предлаже да се одредбе Споразума односе 
само на сопствене држављане док је став српске 
стране да је неопходно да Споразум садржи 
одредбе које се односе на држављане трећих држава 
јер је у том случају примена Споразума потпуна и 
целисходна. Предлажемо измену рока за IV 
квартал 2021.. године 



1.4.4. Учествовање на редовним годишњим 
састанацима Заједничког комитета за 
реадмисију 

Министарство 
унутрашњих послова,                      
у сарадњи са 
Министарством спољних 
послова и Комесаријатом 
за избеглице и миграције

Континуирано
једном годишње

Буџет Министарства унутрапњих 
послова  
путни трошкови/ за четири 
представника Министарства 
унутрашњих послова- за 2020 и  
2022. годину  годину
120 евра – трошкови дневница
1.200 евра – авионске карте
600 евра  - смештај
Буџет Министарства спољних 
послова
путни трошкови/ за једнпог 
представника Министарства / -- 
за 2020. годину и 2022. годину
30 евра – трошкови дневница
300 евра – авионске карте
150 евра  - смештај
Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције
путни трошкови/ за једнпог 
представника Комесаријата/ - за 
202. годину
30 евра – трошкови дневница
300 евра – авионске карте
150 евра  - смештај

Број Одлука и Препорука 
донетих по договору обе стране у 
складу са чланом 6. Одлуке број 
I/2008 од 16. априла .2008. 
године Заједничког комитета за 
реадмисију

Активност се спроводи континуирано.Током 
2020. године није одржан састанак Заједничког 
комитета за реадмисију.

1.4.5. Обезбедити редовно информисање миграната о 
могућностима учешћа у програму асистираног 
добровољног повратка 

Комесаријат за избеглице 
и миграције, 
Министарство 
унутрашњих послова

Континуирано Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције
71.000 евра годишње

Број одржаних инфосесија 

Број подељеног
материјала (постери, флајери и 
други видови информативног 
материјала) доступни 
мигрантима у прихватним 
центрима, подручним 
полицијским управама и 
граничним прелазима

Проценат миграната смештених 
у центрима, који је добио 
информацију о могућностима 
добровољног асистираног 
повратка

Активност реализована. Редовна активност која 
се у срадњи са ИОМ спроводи у свим центрима за 
смештај миграната. Припремљен је нови видео 
материјал који се емитује у заједничким 
просторијама објеката за смештај миграната 
(https://youtu.be/-MqMhdrH5BQ). На овај начин су 
сва смештена лица добила информацију о 
могућности асистираног добровољног повратка у 
земљу порекла. 



1.4.6. Обезбедити делотворну подршку за асистирани 
добровољни повратак ирегуларних миграната

Комесаријат за избеглице 
и миграције
Министарство 
унутрашњих послова

Континуирано Регионални поверилачки фонд 
Европске уније у одговору на 
мигрантску кризу ИОМ - 
МАДАД

Веза:                        потпоглавље 
Азил,                       Прелазно 
мерило 3 

Број лица враћених у поступку 
асистираног добровољног 
провратка, у односу на број 
пријављених лица

Активност се спроводи континуирано. Свим 
лицима која су се пријавила за асистирани 
добровољни повратак, а у земље у којима је то 
безбедно, Комесаријат у складу са Уредбом о 
Програму за подршку добровољног повратка 
обезбеђује материјалне услове до организовања 
повратка, а у складу са својим надлежностима у 
оквиру годишњег програма ИПА 2019-2020, кроз 
Специјалну меру 6, обезбеђена су средства за 
асистирани добровољни повратак.
Након потпуног застоја услед пандемије, од 
септембра је поново почела реализација 
асистираног добровољног повратка. У извештајном 
периоду за повратак се пријавило 61 лица, а 
враћено је 30 лица (Тунис 9, Ирак 5, Молдавија 3, 
Пакистан 2, Египат 2, Кенија 2, Авганистан 1, 
Албанија 1, Иран 1, Русија 1, Мароко 1, ДР Конго 1 
и Турска 1). 

1.4.7. Учешће на састанцима Европске иницијативе 
за политику повратка - ЕУРИНТ,  у својству 
посматрача

Министарство 
унутрашњих послова   
Комсеријат за избеглице и 
миграције 

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
60 евра годишње - трошкови 
дневница Буџет Комесаријата за 
избеглице и миграције
60 евра годишње - трошкови 
дневница

Напомена:
Трошкове смештаја, авионских 
карата, као и остале трошкове 
сноси Европска иницијатива за 
политику повратка - ЕУРИНТ

Број учесника који су 
присуствовали састанцима 
Европске иницијативе за 
политику повратка - ЕУРИНТ 
Број извештаја са састанака

Није било реализације активности у извештаjном 
периоду.

1.4.8. Учешће на састанцима одбора Европске мреже 
за реинтеграцију - ЕРРИН, у својству 
посматрача

Министарство 
унутрашњих послова   
Комсеријат за избеглице и 
миграције 

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
60 евра годишње - трошкови 
дневница
Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције
60 евра годишње - трошкови 
дневница
Напомена:
Трошкове смештаја, авионских 
карата као и остале трошкове 
сноси Европска мрежа за 
реинтеграцију - ЕРРИН

Усклађена политика повратка у 
складу са Закључцима са 
састанака Европске мреже за 
реинтеграцију – ЕРРИН 

Активност се спроводи континуирано. 
Министарство унутрашњих послова учествовало је 
на састанку одбора ЕРРИН, као посматрач. 
Састанак одбора Европске мреже за повратак и 
реинтеграцију - ЕРРИН одржан је 27. октобра 2020. 
главне теме састанка биле су:                    1) 
ФРОНТЕКС транзиција - активности; 2) План рада 
2020 - 2022 и утицај Цовид-19: решавање (не) 
коришћења и (не) потрошње; 3) Акциони план за 
комуникацију ЕРРИН; 4) ЕРРИН Фасилити и други 
пројекти; 5) заједничке службе за реинтеграцију; 6) 
Тренутно стање ЕРРИН-а 



1.4.9. Ојачати институционалне капацитете за 
имплементацију  механизма принудног 
повратка ирегуларних миграната

Министарство 
унутрашњих послова                                               
ПУ за град Београд 
Полицијска бригада 
Управа граничне 
полиције, Заштитник 
грађана, Министарство за 
рад, запошљавање, 
борачка и социјалан 
питања

Континуирано Напомена:
Видети активности број. 1.3.1, 
број 1.3.2 и 1.3.3           

Остали трошкови–зависе од броја 
враћених ирегуларних миграната

Број лица ангажованих на 
пословима принудног повратка. 
Број лица обучених за 
спровођење механизма 
принудног удаљења у односу на 
број враћених ирегуларних 
миграната 
Број спроведених обука 

Активност се спроводи континуирано. У 
периоду од 01.07.до 31.12.2020. године нису 
организоване обуке за спровођење принудног 
удаљења због панцемије вируса Covid 19. Почев од 
2016. године обучено је укупно 82 полицијска 
службеника за реализацију принудног повратка. Од 
укупно обучених полицијских службеника 
тренутно је расположиво 60, имајући у виду 
чињеницу да је један део обучених службеника 
отишао у пензију,односно распоређени су на друга 
радна места у Министарству..

1.4.10. Успоставити јасан механизам поступања и 
координације полицијских службеника у 
поступку принудног повратка ирегуларних 
миграната

Министарство 
унутрашњих послова                                               

II квартал 
2021.године

Буџет Министарства унутрапњих 
послова  - у оквиру редовних 
активности запослених
48.600 евра за 2020. годину

Израђене Стандардне оперативне 
процедуре (Упутство), за 
ефикасну реализацију поступка 
принудног повратка страних 
држављана

1.4.11. Покренути иницијативу за унапређење сарадње 
са дипломатско конзуларним 
представништвима миграционо високо 
ризичних  земаља ради ефикаснијег 
прибављања документације у циљу реализацију 
принудног повратка ирегуларних миграната

Министарство спољних 
послова, у сарадњи са 
Министарством 
унутрашњих послова

континуирано 
2019 - 2020

Буџет Министарства унутрапњих 
послова  
у оквиру редовних активности 
запослених
64.800 евра за 2020. годину

Број покретнутих иницијатива за 
унапређење сарадње 

Активност није реализована. У оквиру  ИПА II, 
Фаза 2 планирано је да се ова активност реализује 
до завршетка пројекта. Предложена измена рока 
IV квартал 2021. године. 

1.4.12. Унапредити постојеће апликације у којима се 
евидентирају подаци о ирегуларним 
мигрантима, статус и документа потребна за 
реализацију принудног удаљења и њихово 
повезивање са апликацијом која се односи на 
евиденцију прелазак државне границе. 

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције, 
Сектор за аналитику, 
телекомуникационе и 
информационе 
технлогоије

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства унутрапњих 
послова  
у оквиру редовних активности 
запослених

43.200 евра за 2020. годину

Остали трошкови–ѕависе од броја 
враћених ирегуларних миграната

Успостављен механизам 
ефикасног праћења броја 
ирегуларних миграната којима је 
донето решење о враћању

 Број ирегуларних миграната 
који су принудно удаљени

Активност је у току. Евиденција ОКС (Одређена 
категорија странаца)  у којој се евидентирају 
ирегуларни мигранти је у сарадњи Службе за 
странце и САТИТ, повезана са апликацијом 
РЕАДМИСИЈА, чиме је, приликом уноса података 
о ирегуларном мигранту у ОКС омогућена је 
аутоматизована претрага података о конкретном 
ирегуларном мигранту. Наведеним, је омогућена 
провера и утврђивање да ли је за лице које је 
затечено у ирегуларном преласку односно у 
незаконитом боравку, претходно већ добијен 
позитиван одговор за преузимање   суседног 
пограничног органа у складу са Споразумом о 
раадмисији, али да иста није реализована због 
чињенице да надлежни орган није располагао 
податком где се налази ирегуларни мигрант. 
Омогућавањем  наведеног реализован је већи броју  
држављана трећих земаља који су  враћени 
суседним пограничним органима по Споразуму о 
реадмисији и тот 76 држављана трећих земаља. 
Даљи рад за унапређење информационих система 
ће се наставити. Предложена измена рока за IV 
квартал 2021. године.



1.4.13. Омогућити успешан трансфер на Косово* лица 
враћених у Републику Србију. 

Министарство 
унутрашњих послова-
Дирекција полиције 

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
100 евра по лицу

Број лица чији је трансфер на 
Косово* извршен у односу на 
број лица враћених у Републику 
Србију                                          * 
Овај назив је без прејудицирања 
статуса и у складу је са 
Резолуцијом Савета безбедности 
Организације Уједињених нација 
1244 и мишљењем Међународног 
суда правде о декларацији о 
независности Косова.

Није било реализације активности у 
извештакном периоду.



ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Број неоснованих захтева за азил које  држављани 
Републике Србије  подносе у државама Европске 
уније смањен.

Извештај о реализацији Стратегије за 
реинтеграцију повратника

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

1.5.1 Обезбедити средства локалним самоуправама 
за спровођење активности које за циљ имају 
реинтеграцију повратника 

Комесаријат за избеглице 
и миграције 

Континуирано Буџет Комесаријата за избелице и 
миграције  20.000.000 динара 
годишње, односно 167.000 евра 
годишње
(*1 евро= 120 динара)

Проценат уговорених и 
исплаћених средстава
Број реализованих пројеката
Број јединица локалне 
самоуправе обухваћених 
активностима 

Проценат породица повратника 
по основу споразума о 
реадмисији које су добиле помоћ, 
у односу на број поднетих 
захтева

Активност се спроводи континуирано
Сва средства предвиђена буџетом за 2020. су 
уговорена и исплаћена. Уговори су склопљени две 
јединице локалне самоуправе (Власотинце и 
Беочин) ради куповине грађевинског материјала за 
повратничке породице

1.5.2 Обезбедити средства организацијама цивилног 
друштва, које ће спроводити кампање подизања 
свести и информисања у локалним заједницама 
из којих долази највећи број лица која траже 
азил у другим земљама

Комесаријат за избеглице 
и миграције 

Континуирано Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције  500.000 динара 
годишње, односно 4.150 евра 
годишње (*1 евро= 120 динара)

Проценат уговорених и 
исплаћених средстава
Број реализованих пројеката
Број лица обухваћених 
активностима

Активност се спроводи континуирано. 
Активност која се спроводи већ дужи низ година. 
Услед пандемије и ревидираног буџета за 2020. 
због пренамене средстава на активности усмерене 
на превенцију ширења вируса, у овој години није 
било јавних позива.

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Број правоснажних осуђујућих пресуда и одузета 
имовина 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 6 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Република Србија предузима све неопходне кораке за спровођење додатних мера које би 
омогућиле институцијама за спровођење закона да на делотворан начин идентификују и 
разбију организоване криминалне групе одговорне за кријумчарење миграната на њеној 
територији. Србија успоставља преглед успешно постигнутих резултата у области 
истрага, кривичног гоњења и коначних пресуда за кријумчаре људи, укључујући и 
успешно одузимање њихове имовине стечене криминалом. 

Надлежне институције Републике Србије ефикасно сарађују у борби против 
кријумчарења миграната, укључујућим брзу размену података и успешно 
процесуирање организованих криминалних група у области кријумчарења миграната

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 5 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Потребно је да Република Србија спроведе мере за значајно смањење броја неоснованих 
захтева за азил које подносе њени држављани у државама Европске уније. Република 
Србија осмишљава и спроводи кампање усмерене на подизање нивоа свести и 
информисање нарочито локалних заједница из којих углавном потичу тражиоци азила и 
паралелно развија бољу социјалну инклузију ових заједница у српско друштво. 

У јединицама локалних заједница редовно се спроводе мере које имају за циљ 
смањење броја држављана Републике Србије који подносе неосноване захтеве за азил 
у државама Европске уније. Смањен број неоснованох захтева за азил држављана 
Републике Србије у државама чланицама Европске уније. Сарадња са јединицама 
локалне самоуправе у погледу активности које се односе на подизање свести и 
информисање, које за циљ имају реинтеграцију повратника. Број лица социјално 
укључених у друштво



1.6.1. Јачање капацитета надлежних одељења Управе 
криминалистичке полиције, посебних одељења 
и других надлежних институција у борби 
против кријумчарења миграната

Министарство 
унутрашњих послова 
Републичко јавно 
тужилаштво
Комесаријат за избеглице 
и миграције

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
у оквиру редовних активности 
запослених
1.242 евра месечно за једног 
службеника
Буџет Републичког јавног 
тужилаштва
у оквиру редовних активности 
запослених
1.242 евра месечно за једног 
службеника
Буџет Тужилаштва за 
организовни криминал 
у оквиру редовних активности 
запослених
1.242 евра месечно за једног 
службеника
Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције
у оквиру редовних активности 
запослених
1.242 евра месечно за једног 
службеника

Унапређена знања и вештине о 
стратегијама и приступима у 
сузбијању кријумчарења људи и 
поступању у раду са 
кријумчареним људима  
(укључујући питање превођења)

Одржане обуке, број обука, број 
обучених службеника и других 
представника

Активност се спроводи у континуитету. Услед 
пандемије изазване вирусом COVID 19 смањен је 
број обука у свим, па и у области сузбијања 
кријумчарења људи.
Један полицијски службеник Управе 
криминалистичке полиције, Службе за борбу 
против организованог криминала учествовао је на 
обуци под називом "Миграционе процедуре у вези 
са Covid 19 - пут напред" у периоду 15-17.12.2020. 
године у организацији Марри центра и ГИЗ.               
17 запослених у Комесаријату је присуствовало 
онлајн радионици коју је организовала НВО Група 
484 у сарадњи са тужилаштвом на тему 
кријумчарења миграната.

1.6.2. Спречити и сузбити кријумчарење миграната 
кроз унапређење сарадње на спречавању, 
истрази, процесуирању и кажњавању 
кријумчарења миграната

Министарство 
унутрашњих послова
Републичко јавно 
тужилаштво
Комесаријат за избеглице 
и миграције

Континуирано Веза са активношћу број 1.6.1
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
у оквиру редовних активности 
запослених
1.242 евра месечно за једног 
службеника
Буџет Републичког јавног 
тужилаштва
у оквиру редовних активности 
запослених
1.242 евра месечно за једног 
службеника
Буџет Тужилаштва за 
организовани криминал 
у оквиру редовних активности 
запослених
1.242 евра месечно за једног 
службеника

Стратешка и оперативна сарадња 
на домаћем, регионалном и 
међународном нивоу (размена 
информација, паралелна истрага, 
заједнички истражни тимови, 
итд.)

Број правоснажних пресуда и 
одузимање имовине

Активност се спроводи у континуитету. Дана 
31.05.2019. године Тужилаштво за организовани 
криминал донело је Наредбу о формирању Ударне 
групе против кријумчарења људи. Чланови Ударне 
групе одржали су више састанака у току 2020. 
године у просторијама Тужилаштва за 
организовани криминал у циљу унапређења 
сарадње на спречавању, истрази, процесуирању и 
кажњавању кријумчарења миграната. 
Представници Ударне групе одржали су дана 
29.09. и 28.12.2020. године трилатерални састанак 
у онлајн формату, у организацији ОЕБС мисије у 
Србији са представницима МУП Мађарске и 
Северне Македоније.
Полицијски службеници Управе криминалистичке 
полиције и Управе граничне полиције учествовали 
су на више регионалних и састанака на 
међународном нивоу на тему сузбијања 
кријумчарења људи, међу којима су најистакнутији 
састанци Task Force Western Balkan у организацији 
Европол и МУП Аустрије.



ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Република Србија правовремено и ефикасно реагује 
на кризне ситуације. Лицима којима је потребна 
међународна заштита омогућен приступ процедури 
азила.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

2.1.1. Унапређење механизма за рано упозорење, 
припремљеност и управљање кризама 

Комесаријат за избеглице 
и миграције 
Министарство 
унутрашњих послова

IV квартал 2020. 
године

ИПА 2016                        Твининг 
пројекат        Јачање капацитета 
Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије и 
других релевантних институција 
за спровођење политике и 
процедура за миграције и азил, у 
складу са правним тековинама 
Европске уније

Механизам за рано упозорење, 
припремљеност и управљање 
кризама унапређен.                       
План реаговања усклађен са 
методологијом Канцеларије 
Европске уније за подршку 
систему азила - ЕАСО

Реализација активностиу току. У оквиру пројекта 
предвиђено је четири експертске мисије са циљем 
унапређења постојећег мехенизма за рано 
упозоерње. До сада су реализоване две мисије, 
трећа је планирана за јануар 2021. Услед 
немогућности путовања цео пројекат се спроводи са 
значајним кашњењем. ЕАСО и надлежни органи 
РС су усагласили План активности за период 2020-
2022 у септембру 2020. У току 2021 предвиђена је 
реализација активности у вези са припремом плана 
реаговања. У складу са планираним динамикама 
оба пројекта, реално је рок померити за IV 
квартал 2021.

2.1.2. Редовно ажурирање Плана реаговања у случају 
повећаног прилива миграната на територији 
Републике Србије 

Комесаријат за избеглице 
и миграције
Министарство 
унутрашњих послова
Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања 

Континуирано Трошкови спровођења 
представљени су у документу:
План реаговања у случају 
повећаног прилива миграната на 
територији Републике Србије 

Ажуриран План реаговања у 
случају повећаног прилива 
миграната на територији 
Републике Србије

Активност реализована. План реаговања у 
случају масовног прилива миграната ажуриран и 
усвојен од стане Владе 30. априла 2020. године

2.1.3. Спровести обуке службеника прве линије 
контроле у складу са Приручником "Приступ 
поступку азила"

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције
Канцеларија за азил
Комесаријат за избеглице 
и миграције 

Континуирано Регионални пројекат “Подршка 
управљању миграцијама и 
заштити избеглица у земљама 
Западног Балкана и Турској“

Број спроведених обука, Број 
обучених службеника -100% 
службеника прве линије контроле

Активност није завршена. У извештајном 
периоду није било курсева обуке, због ситуације 
изазване пандемијом ЦОВИД-19. 

2. АЗИЛ
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Република Србија треба да повећа своје напоре да се усагласи са захтевима Европске 
уније у области азила. Посебно, Република Србија развија снажан механизам за рано 
упозоравање, припремљеност и управљање кризним ситуацијама и правилно га 
спроводи у кризним ситуацијама. Република Србија успоставља одговарајући капацитет 
за евиденцију расељених лица и утврђује да ли им је неопходна међународна заштита 
или не.

Унапређен механизам за рано упозоравање, припремљеност и управљање кризним 
ситуацијама и правилно се спроводи у кризним ситуацијама. Унапређен систем 
регистрације и упућивања на процедуру азила лица којима је потребна међународна 
заштита. 



2.1.4. Спровести обуке службеника прве линије 
контроле, у складу са усвојеним Програмским 
садржајем за реализацију проблемске наставе 
"Примена Закона о азилу и привременој 
заштити"

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције
Канцеларија за азил
Комесаријат за избеглице 
и миграције 

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
558.900 евра годишње, за 300 
полицијских службеника, за 30 
дана обуке
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Комесаријат за избеглице и 
миграције 
1.863 евра годишње, за једног 
службеника Комесаријата, за 30 
дана обуке

Спроведене обуке
Број одржаних обука
Број обучених службеника-100%

Активност делимично реализована. Није било 
обука у оквиру Министарства унутрашњих послова 
извештајном периоду, услед ситуације изазване 
пандемијом вируса КОВИД 19. У оквиру Посебног 
програма обука Комесаријата за избеглице и 
миграције развијен је курикулум за обуку 
''Поступање запослених у центрима за азил'' која је 
одржана онлајн за 18 запослених у Комесаријату 
током месеца октобра 2020.године.  

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Закон о азилу и привременој заштити спроводи се у 
потпуности, а у складу са одредбама прописаним 
Законом.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Република Србија усваја и спроводи нови Закон о азилу, који је у највећој мери усклађен 
са релевантним правним тековинама Европске уније и којим се обезбеђује основа за 
успостављање иницијалне евиденције о спровођењу поступка азила који је усклађен са 
прописима Европске уније и којим се обезбеђују: неометани приступ поступку, разумно 
време за решавање захтева за азил  побољшани квалитет донетих одлука; брзине 
признавања статуса које се могу упоредити са просеком Европске уније довољан 
прихватни капацитет и помоћ за тражиоце азила и њихова интеграција (укључујући 
осетљиве категорије) у друштво, делотворне мере за спречавање могуће злоупотребе 
права од стране миграната, укључујући брзе жалбене поступке; делотворно и брзо 
враћање одбијених подносилаца захтева у земљу порекла или трећу земљу транзита. 
одговарајуће законске и имиграционе одредбе за неуспешне тражиоце азила или 
ирегуларне мигранте који се не могу брзо изместити из Републике Србије. 

Закон о азилу и привременој заштити, усклађен са свим релевантним правним 
тековинама Европске уније.
Успостављен механизам за праћење законодавства у области азила. 
Успостављен систем иницијалне евиденције о спровођењу поступка азила, усклађен са 
правним тековинама Европске уније. 
Унапређен квалитет решења издатих по основу захтева за азил. 
Обезбеђени довољни смештајни капацитети и помоћ за тражиоце азила, посебно 
узимајући у обзир осетљиве категорије лица. 
Донете мере за спречавање злоупотребе права од стране миграната.
Успостављен механизам за брзо и правовремено враћање лица којима је одбијен 
захтев за азил у државу порекла или државу транзита. 
Донете релевантне одредбе и решења за лица која се не могу у разумљивом и кратком 
року изместити са територије Републике Србије.



2.2.1. Израдити подзаконске акте у складу са новим 
Законом о азилу и привременој заштити

Министарство 
унутрашњих послова
Комесаријат за избеглице 
и миграције 
Министарство спољних 
послова

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
10.800 евра – за израду једног 
подтаконског акта, у 2020. 
години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције
5.400 евра – за израду једног 
подтаконског акта, у 2020. 
години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства спољних 
послова
2.700 евра – за израду једног 
подтаконског акта, у 2020. 
години
у оквиру редовних активности 
запослених

Израђени подзаконски акти:

Правилник о путној исправи – 
Министарство унутрашњих 
послова IV квартал 2020. године
Правилник о условима под 
којима се обезбеђују материјални 
услови прихвата, поступак за 
њихово умањење или престанак 
и начину исплате средстава за 
личне потребе – 
Комесаријат за избеглице и 
миграције IV квартал 2020. 
године 
Листа сигурних држава порекла 
– 
Министарство спољних послова 
IV квартал 2020. године

Активност у току. У извештајном периоду није 
било активности Министарства унутрашњих 
послова услед ситуације изазване панцемијом 
вируса КОВИД 19 и изборног процеса. 
Предлажемо нови рок за реализацију предметне 
активности четврти квартал 2021.године. 
Правилник о условима под којима се обезбеђују 
материјални услови прихвата, поступак за њихово 
умањење или престанак и начину исплате 
средстава за личне потребе се додатно усклађује са 
ЕАСО смерницама за услове прихвата. Очекивани 
завршетак измена правилника је II квартал 
2021. године.

2.2.2. Усвојити подзаконске акте у складу са новим 
Законом о азилу и привременој заштити

Влада Републике Србије
Министарство 
унутрашњих послова
Комесаријат за избеглице 
и миграције 
Министарство спољних 
послова

II квартал 2021. 
године

Буџет Владе Републике Србије
633 евра, за усвајање једног 
подтаконског акта, у 2021. 
години
у оквиру редовних активности 
запослених

Усвојени подзаконски акти:

Правилник о путној исправи –
Министарство унутрашњих 
послова - II квартал 2021. године 
Правилник о условима под 
којима се обезбеђују материјални 
услови прихвата, поступак за 
њихово умањење или престанак 
и начину исплате средстава за 
личне потребе – 
Комесаријат за избеглице и 
миграције  II квартал 2021. 
године
Листа сигурних држава порекла 
– 
Министарство спољних послова 
II квартал 2021. године

Активност није завршена. Веза са активношћу 
бр. 2.2.1 



2.2.3. Израдити Нацрт предлога измена и допуна 
Закона о азилу и привременој заштити - 
додатно усклађивање са одредбама Директиве 
2013/32 /ЕУ, Директиве 2011/95/ЕЗ, Директиве 
2001/55/ЕС и Директиве 2013/33/ЕС

Министарство 
унутрашњих послова

I квартал 2021. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
24.300 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције
14.580 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених
БуџетМинистарства спољних 
послова
9.720 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Израђен Нацрт предлога измена 
и допуна Закона о азилу и 
привременој заштити. 

2.2.4. Усвојити Закон о изменама и допунама Закона 
о азилу и привременој заштити - додатно 
усклађивање са одредбама Директиве 2013/32 
/ЕУ, Директиве 2011/95/ЕЗ, Директиве 
2001/55/ЕС и Директиве 2013/33/ЕС

Народна скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије
Министарство 
унутрашњих послова

III квартал 2021. 
године

Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне 
скупштине Републике Србије
40.008 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Усвојен Закон о изменама и 
допунама Закона о азилу и 
привременој заштити

Успостављен нормативни оквир 
који ће омогућити Републици 
Србији да се додатно усклади са 
правним тековинама Европске 
уније, посебно у погледу 
спровођења посебних облика 
поступака, права тражилаца 
азилаправа тражилаца азила - 
везано за директиве наведене у 
оквиру активности

2.2.5. Израдити Нацрт предлога измена и допуна 
Закона о азилу и привременој заштити - друга 
фаза - потпуна усклађеност са одредбама 
Уредбе (EЗ) број 2725/2000 и Уредбе Савета 
(EЗ) број 407/2002 о успостављању 
„EURODAC” система за упоређивање отисака 
прстију и спровођења Уредбе Савета (EЗ) број 
604/2013 о увођењу критеријума и механизама 
за утврђивање државе чланице која је задужена 
за обраду захтева за међународну заштиту који 
држављанин треће земље или лице без 
држављанства преда у једној од држава 
чланица - Даблинска уредба

Министарство 
унутрашњих послова 

Две године пре 
пријема 
Републике Србије 
у чланство 
Европске уније

Трошкови тренутно непознати Израђен Нацрт предлога измена 
и допуна Закона о азилу и 
привременој заштити. 



2.2.6. Усвојити Закон о изменама и допунама Закона 
о азилу и привременој заштити - друга фаза - 
потпуна усклађеност са одредбама Уредбе (EЗ) 
број 2725/2000 и Уредбе Савета (EЗ) број 
407/2002 о успостављању EURODAC система 
за упоређивање отисака прстију и спровођења 
Уредбе Савета (EЗ) број 604/2013 о увођењу 
критеријума и механизама за утврђивање 
државе чланице која је задужена за обраду 
захтева за међународну заштиту који 
држављанин треће земље или лице без 
држављанства преда у једној од држава 
чланица - Даблинска уредба

Министарство 
унутрашњих послова  

Две године пре 
пријема 
Републике Србије 
у чланство 
Европске уније

Трошкови тренутно непознати Усвојен Закон о изменама и 
допунама Закона о азилу и 
привременој заштити. 

Успостављен нормативни оквир 
који ће омогућити Републици 
Србији да се усклади са правном 
тековином ЕУ, посебно са 
одредбама које регулишу 
успостављање система 
EURODAC

2.2.7. Спровести обуке запослених који ће пружати 
техничку помоћ корисницима система 
EURODAC

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције

IV квартал 2022. 
године

ИПА пројекат Регионална 
подршка управљању 
миграцијама на Западном 
Балкану и Турској 
ИПА 2016 Секторска буџетска 
подршка -комплементарна помоћ - 
Подршка припреми за учешће у 
EUROSUR мрежи и EURODAC 
систему,
вредности од 1.000.000 евра

Спроведене обуке 

2.2.8. Дефинисати процедуре које треба успоставити 
ради размене података у оквиру система 
EURODAC 

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције 

IV квартал 2022. 
године

ИПА пројекат 2016 - Секторска 
буџетска подршка -
комплементарна помоћ - 
Подршка припреми за учешће у 
EUROSUR мрежи и EURODAC 
систему,
вредности од 1.000.000 евра

Израђене процедуре ради 
размене података у оквиру 
система EURODAC



2.2.9. Унапређење кадровских капацитета 
Комесаријата за избеглице и миграције, у 
области интеграција

Комесаријат за избеглице 
и миграције

II квартал 2019. 
године- 
контунуирано

Веза: потпоглавље Миграције- 
Прелазно мерило 1

Правилних о унутрашњем 
уређењу и систематизацији 
радних места у Комесаријату за 
избегице и миграције усвојен

Активност реализована. У марту 2019. године 
усвојен  Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Комесаријату за 
избеглицe и миграције којим је повећан број 
извршилачких радних места.  Полазна основа за 
израду Правилника су биле препоруке 
Функционалне анализе организације рада 
Комесаријата, која је израђена зу оквиру пројекта 
''Подршка систему управљања миграцијама у 
Србији''. Новим Правилником Одељењем за 
координацију послова у центрима за азил и 
прихватним центрима руководи начелник одељења 
које поред њега чини још 13 службеника задужених 
за бригу о функционисању центара за азил и 
прихватних центара (6 запослених), координатор 
послова интеграције о добровољног повратка (1 
запослени) и службеници који су задужени да на 
терену остваре  контакт, обезбеде информације и 
саветовање потенцијалним повратницима, 
неуспелим тражиоцима азила и лицима у 
ирегуларном статусу, израду плана интеграције 
лица којима је одобрена заштита, праћење 
наменску потрошње средстава додељених за 
становање, учење језика и упознавање са српском 
историјом, културом и уставним поретком, 
пружање подршке у оставривању права у јавним 
службама, (укупно 6 запослених). Веза активност 
1.1.7

2.2.10. Спроводити програме интеграције Комесаријат за избеглице 
и миграције

Континуирано Буџет Комесаријата за избелице и 
миграције  4.000.000 динара* 
годишње                          
(* 1евро=120 динара)

Удео/ проценат лица којима је 
пружена помоћ у процесу 
интеграције у односу на број 
лица који се обратио за помоћ
Број лица којима је потребна 
додатна подршка за интеграцију
Број лица из осетљивих 
категорија који су ту подршку и 
добили

Активност реализована. Сва лица која су се 
обратила за укључивање у програм подршке за 
интеграцију су добила помоћ
У извештајном периоду у учење српског језика 
било укључено 24 лица, а подршку у становању 
добило је 12 лица.
Додатна подршка обезбеђена је за обезбеђивање 
уџбеника и школског прибора за 6 деце.



2.2.11. Обезбедити делотворну подршку за асистирани 
добровољни повратак 

Комесаријат за избеглице 
и миграције
Министарство 
унутрашњих послова

Континуирано Пројекат Међународне 
организације за миграције - ИОМ 
МАДАД 
Веза: потпоглавље Миграције- 
Прелазно мерило 4

Удео/проценат лица враћених у 
поступку асистираног 
добровољног провратка у односу 
на број пријављених лица

Активност реализована. У извештајном периоду 
враћено је 30 лица (Тунис 9, Ирак 5, Молдавија 3, 
Пакистан 2, Египат 2, Кенија 2, Авганистан 1, 
Албанија 1, Иран 1, Русија 1, Мароко 1, ДР Конго 1 
и Турска 1). Укупан број пријабвљених лица био је 
61.

2.2.12. Ојачати кадровске капацитете за 
имплементацију механизма добровољног 
повратка 

Комесаријат за избеглице 
и миграције
Министарство 
унутрашњих послова

Континуирано Буџет Комесаријата за избелице и 
миграције
298.080 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених, као и препасподела 
постојећих запослених

Број службеника ангажованих на 
пословима асистираног 
добровољног провратка -20 
службеника

Број спроведених обука из 
асистираног добровољног 
провратка у односу на број оних 
којима је обука потребна – 20 
службеника – 100%

Активност реализована. У сваком центру за 
смештај одређен је службеник задужен за 
упућивање и координацију са надлежним службама 
у процесу добровољног повратка
У извештајном периоду није било обука на тему 
АВР.

2.2.13. Ојачати институционалне капацитете за 
имплементацију механизма принудног 
повратка одбијених подносилаца захтева у 
трећу земљу или земљу транзита

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције

Континуирано Веза: потпоглавље Миграције- 
Прелазно мерило 4

Број службеника ангажованих на 
пословима принудног повратка 

Број спроведених обука

потпоглавље Миграције- 
Прелазно мерило 4

Активност је делимично реализована у периоду 
од 01.07.до 31.12.2020. године. Почев од 2016. 
године обучено је укупно 82 полицијска 
службеника за реализацију принудног повратка. Од 
укупно обучених полицијских службеника 
тренутно је расположиво 60, имајући у виду 
чињеницу да је један део обучених службеника 
отишао у пензију,односно распоређени су на друга 
радна места у Министарству.



2.2.14. Јачање националног система за мониторинг и 
евалуацију имплементације законодавства у 
области азила 

Министарство 
унутрашњих послова 
Комесаријат за избеглице 
и миграције

IV квартал 2020. 
године

Пројекти: SDC и  ИПА II 
регионални  пројекат:
Регионална подршка управљању 
миграцијама на Западном 
Балкану и Турској 

Извештаји о спровођењу 
законодавства у области азила су 
стандардизовани и редовно се 
објављују

Активност је у току. Ова активност је једна од 
активности првог резултата Јачања система азила и 
прихвата у складу са стандардима Европске уније 
2020-2022 (Мапа пута ЕАСО-Србија). Мапу пута 
одобрио је и потписo министар и заједнички су је 
усвојили ЕАСО и Србија у октобру 2020. године, а 
она представља 2.1.3.2. активност пројекта 
Регионална подршка управљању миграцијама на 
западном Балкану, ИПА II, фаза 2.
Примена Мапе пута ЕАСО-Србија започела је 
иницијализацијом спровођења конкретно ове 
активности, најпре општим консултативним 
састанком у октобру, а затим и online 
консултацијама у децембру 2020. Састанак је 
одржан са свим институцијама корисницама 
укљученим у имплементацију. Поента састанка 
била је да се разговара о потенцијалним изазовима 
у реализацији плана имплементације активности 
праћења и оцењивања који је поднео ЕАСО, као и 
расправа у вези са првим корацима које 
институције кориснице треба да предузму како би 
подстакле све формалне предуслове за  започињање 
спровођења. Договорено је да:
1. МУП и Комесаријат треба да финализирају и 

2.2.15. Отклонити уочене недостатке у примени 
Закона о азилу и привременој заштити на 
основу препорука Заштитника грађана и 
Националног превентивног механизма за даље 
унапређење националног система азила у 
Републици Србији

Министарство 
унутрашњих послова 
Комесаријат за избеглице 
и миграције

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
44.712 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Комесаријата за избелице и 
миграције
29.808 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Спроведене препоруке 
Заштитника грађана

Спроведене препоруке 
Националног превентивног 
механизма

Активност реализована. У извештајном периоду 
Заштитник грађана је обишао 2 центра за азил (3 
посете). Све препоруке које су дате Комесаријату су 
прихваћене. Све препоруке које нису једнократне 
укључене су у свакодневни рад центара.                                                                  



ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Број запослених и обучених службеника.
Број одржаних обука. Обезбеђена средства у складу 
са Законом о буџету Републике Србије на 
разделима надлежних институција.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

2.3.1. Обезбедити средства у буџету у складу са 
потребама Канцеларије за азил 

Министарство 
унутрашњих послова

Континуирано Министарство унутрашњих 
послова–
4.000.000 динара * 
годишње
(*1 евро= 120 динара)
у оквиру редовних активности 
запослених

Обезбеђена средства у буџету 
Републике Србије

Средства обезбеђена Законом о буџету Сл.гласник 
РС 149/2020.

2.3.2. Обезбедити средства у буџету у складу са 
потребама Комесаријата за избеглице и 
миграције 

Комесаријат за избеглице 
и миграције

Континуирано Буџет Комесаријата за избелице и 
миграције 480.000.000* динара 
годишње
(*1 евро= 120 динара)

Обезбеђена средства у буџету 
Републике Србије

Средства су обезбеђена Законом о буџету Сл. 
Гласник РС 149/2020.

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Република Србија суштински ојачава своје институционалне капацитете за ефикасну 
обраду захтева за азил и обезбеђује финансијску одрживост надлежних институција, 
укључујући релевантне управне и правосудне органе на локалном и националном нивоу. 
Посебно: Капацитет Канцеларије за азил да адекватно и благовремено обрађује захтеве 
за азил, ојачава се додатним запошљавањем и обезбеђивањем свеобухватних обука за 
запослене, као и обезбеђивањем развоја и редовних процена. Капацитет Комесаријата за 
избеглице и миграције додатно се надограђује у складу са утврђеним захтевима, 
укључујући и кроз редовне обуке. Правосудни органи задужени за обраду захтева за 
азил и имиграцију добијају одговарајућу обуку. Република Србија развија способност да 
даље повећава своје прихватне капацитете на основу сталног праћења миграционих 
кретања и потреба ирегуларних миграната на њеној територији.

Ојачани административни и институционални капацитети Републике Србије, 
неопходни за спровођење процедуре азила, у првом реду Канцеларије за азил. 
Обезбеђена средства Законом о буџету Републике Србије за институције укључене у 
процедуре азила, на локалном нивоу и нивоу Републике Србије као целине.

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 3



2.3.3. Спровести обуке за службенике Канцеларије за 
азил са усвојеним Програмом 
специјалистичких обука по методологији 
Канцеларије Европске уније за подршку 
система азила, на теме: Заједнички европски 
систем азила, Технике интервјуа са 
тражиоцима азила, Информације о земљама 
порекла, Процена доказа и Искључење из права 
на азил

Министарство 
унутрашњих послова 

Континуирано Активност делимично реализована.
У оквиру Регионалног пројекта ИПА 2, фаза 2 
службеници Канцеларије за азил су присуствовали 
тренинзима за тренере у организацији ЕАСО-а 
(вебинар уместо face to face) на тему 
-„Инклузија – напредни ниво (укључивање у право 
на азил)“- online - 1 полицијски службеник
-Тренинг за тренере „Интервју технике“– оnline;- 2 
полицијска службеника
-Тренинг за тренере „Интервјуисање рањивих 
категорија тражилаца азила“- оnline – 2 полицијска 
службеника
У оквиру овог пројекта у октобру месецу 2020. 
године потписана је Мапа пута о сарадњи између 
ЕАСО и Р Србије за период 2020-2022. године: 
Јачање система азила и прихвата у складу са 
стандардима Европске уније. У оквиру наведене 
Мапе пута предвиђене су обуке и тренинзи за 
полицијске службенике Канцеларије за азил и 
Комесаријата за избеглице и миграције Р Србије, 
као и израда Акционог плана који би служио за 
мониторинг и евалуацију националног система 
азила, као приоритетна активност наведеног 
пројекта 

Трошкови покривени из 
средстава Канцеларије Европске 
уније за подршку система азила - 
ЕАСО

Заједнички европски систем 
азила- 30%

Технике интервјуа са 
тражиоцима азила -
 90%

Информације о земљама порекла - 
90%

Процена доказа-90% 

Искључење из права на азил-20%

Основна права - 10%



2.3.4. Спроводити обуке за службенике у 
Комесаријату за избеглице и миграције и за 
особље које је у директном или индиректном 
контакту са тражиоцима азила  

Комесаријат за избеглице 
и миграције

Континуирано ЕУ финансиран Пројекат 
Подршка управљању 
информацијама, комуникацијама 
и капацитетима за планирање 
при управљању миграцијама у 
Републици Србији који спроводи 
Међународна организација за 
миграције - ИОМ - 
СЕМ пројекат Подршка систему 
управљања миграцијама у 
Србији

ИПА 2016
Твининг пројекат - Подршка 
јачању управљања миграцијама и 
система азила

Број одржаних обука у складу са 
Програмом обуке 
Број службеника који су прошли 
обуке – 50%

Активност реализована.
У извештајном периоду 72 лица запослена у 
Комесаријату су похађала следеће обуке:
- Феномен кријумчарења миграната и сродна 
кривична дела – 17 запослених
- Поступање запослених у центрима за азил – 18 
запослених
- Заштита од родно заснованог насиља – 40 
запослених
- Обука за рад са децом – 5 запослених
- Опште компетенције и комуникација са јавношћу 
– 36 запослених

2.3.5. Континуирано унапређење и праћење 
стандарда у центрима за азил у складу са 
стандардима Канцеларије Европске уније за 
подршку систему азила - ЕАСО и Високог 
комесаријата Уједињених нација за избеглице -
УНХЦР и одржавање капацитета који се у 
кратком року могу искористити за смештај 
тражилаца азила у случају њиховог масовног 
прилива

Комесаријат за избеглице 
и миграције 

Континуирано Специјална мера 6
Уговор – Међународна 
организација за миграције - ИОМ 
реконструкција и одржавање
900.000 евра

Смештај тражилаца азила је у 
складу са стандардима 
Канцеларије Европске уније за 
подршку систему азила EAСО  

Активност реализована.  Индикатори квалитета 
смештаја прате се у сарадњи са УНХЦР-ом и јавно 
су доступни (Профили центара:  
https://kirs.gov.rs/cir/azil/profili-centara). Стандарди 
се прате у скаду са националним законодавством, 
ЕУ Директивом о условима прихвата, ЕАСО 
смерницама, Sphere и УНХЦР стандардима. 
Смештајни капацитети се континуирано унапређују 
како би се усагласили са ЕАСО стандардима 
(Смернице ЕУ за услове пријема: оперативни 
стандарди и индикатори). Усклађеност са ЕАСО 
стандардима смештаја у 5 центара за азил је 95%.

2.3.6. Отварање новог центра за азил и обезбеђивање 
опреме, у складу са стандардима Канцеларије 
Европске уније за подршку система азила - 
ЕАСО

Комесаријат за избеглице 
и миграције 

I квартал 2021. 
године

Пројекат ИПА 2014
Акциони документ: Подршка 
сектору унутрашњих послова 
Укупна вредност пројекта
3.240.000 евра Укупно за ову 
активност:                       1) зграде 
и грађевински објекти
10.262.000 динара
2) зграде и грађевински објекти 
92.357.000 динара
3) услуге по уговору  5.856.000 
динара

Отворен нови Центар за азил Активност у току. Извођач радова предао захтев 
за исходовање потврде о пријему радова 
22.12.2020. Након званичног пријема радова 
поднеће се захтев за издавање употребне дозволе.



2.3.7. Спровођење активности у циљу подизања 
свести у заједницама које примају тражиоце 
азила и мигранте

Комесаријат за избеглице 
и миграције 

Континуирано Буџет Комесаријата за избелице 
и миграције 
5.000.000 динара годишње или 
41.700 евра годишње

Број организација цивилног 
друштва и јединица локалне 
самоуправе подржан преко 
јавних позива Комесаријата за 
избеглице и миграције

Активност није реализована.У извештајном 
периоду није било позива за организације цивилног 
друштва

2.3.8. Спровести обуке за чланове Комисије за азил Министарство 
унутрашњих послова 
Комесаријат за избеглице 
и миграције Комисија за 
азил
Управни суд 

Континуирано ИПА II Регионални пројекат “
Подршка управљању 
миграцијама и заштити 
избеглица у земљама Западног 
Балкана и Турској“ Пројекат 
ИОМ: Подршка јачању 
управљања миграцијама и 
азилом у Републици Србији

Број одржаних обука Број 
обучених чланова Комисије за 
азил – 60% 

Активност није завршена. Неке обуке за 
Комисију за азил планиране су у оквиру првог и 
другог резултата Јачања система азила и прихвата 
у складу са стандардима Европске уније 2020-2021 
између ЕАСО и Србије (Мапа пута ЕАСО-Србија), 
што је активност 2.1.3.2. регионалног пројекта 
ИПА II: Подршка управљању миграцијама и 
заштити избеглица у земљама СБ и Турској. Мапу 
пута ЕАСО - Србија су заједнички потписали и 
усвојили ЕАСО и Република Србија у октобру 

2.3.9. Спровести обуке за судије Управног суда Министарство 
унутрашњих послова
Комисија за азил  
Управни суд

Континуирано ИПА II Регионални пројекат “
Подршка управљању 
миграцијама и заштити 
избеглица у земљама Западног 
Балкана и Турској“  Пројекат 
ИОМ: Подршка јачању 
управљања миграцијама и 
азилом у Републици Србији

Број обучених судија Управног 
суда

Број одржаних обука -50%

Активност није завршена. Неке обуке и коучинзи  
за За судије управног суда планирани су у оквиру 
првог резултата Јачања система азила и прихвата у 
складу са стандардима Европске уније 2020-2021 
између ЕАСО и Србије (Мапа пута ЕАСО-Србија), 
што је активност 2.1.3.2.  регионалног пројекта 
ИПА II: Подршка управљању миграцијама и 
заштити избеглица у земљама СБ и Турској. Мапу 
пута су заједнички потписали и усвојили ЕАСО и 
Србија у октобру 2020. године, а његова примена 

2.3.10. Наставити са редовним координационим 
састанцима између Комесаријата за избеглице 
и миграције, Министарства унутрашњих 
послова и других релевантних институција 
ради разматрања целокупне ситуације у 
области азила и миграција, са посебним 
нагласком на доступне смештајне капацитете 
наспрам потреба и очекиваних токова 
миграција

Комесаријат за избеглице 
и миграције

Континуирано, 
најмање 
квартално, а у 
случају потребе и 
чешће

Буџет Комесаријата за избеглице 
и миграције
310 евра по састанку
у оквиру редовних активности 
запослених

Број састанака
Број усвојених одлука

Активност реализована.У извештајном периоду 
одржан је један састанак у септембру 2020. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Број виза издатих на граници смањен. Дефинисани 
капацитети, рокови и инстурменти за 
хармонизацију визног режима. Ојачани кадровски 
капацитети за спровођење визне политике - 
обучено особље

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

3. ВИЗНА ПОЛИТИКА

Република Србија треба да повећа своје напоре да се усагласи са захтевима Европске 
уније у области визне политике. Посебно, Република Србија смањује издавање виза на 
границама и усклађује своју визну политику са захтевима Европске уније у овом 
погледу. Република Србија спроводи свеобухватну процену потреба као основу за 
релевантне делове неопходног Шенгенског акционог плана - обрађено у оквиру 
потпоглавља Спољне границе и Шенген

Нормативни оквир Републике Србије је у великој мери усклађен са правним 
тековинама Европске уније. Визна политика Републике Србије спроводи се у складу са 
захтевима Европске уније. Визни режим Европске уније, у великој мери усклађен са 
визним режимом који је на снажи у државама чланицама Европске уније

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



3.1.1 Израдити Нацрт предлога Плана о 
хармонизацији визног режима у складу са 
визним режимом Европске уније 

Министарство спољних 
послова 

IV квартал 2021. 
године

Буџет Министарства спољних 
послова
32.400 евра у 2020. години
64.800 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Израђен Нацрт Плана којим су 
дефинисани капацитети, рокови 
и инструменти за хармонизацију 
визног режима

3.1.2 Усвојити План хармонизације визног режима Влада Републике Србије I квартал 2022. 
године

Буџет Владе Републике Србије 
633 евра у 2022. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Усвојен План којим су 
дефинисани капацитети, рокови 
и инструменти за хармонизацију 
визног режима

3.1.3 Ускладити билатералне споразуме о укидању 
визног режима који ће бити закључени и 
донети одлуке о визном режиму према трећим 
земљама у складу са Уредбом Савета (ЕЗ) број 
539/2001

Министарство спољних 
послова Одељење за визну 
политику
Министарство 
унутрашњих послова

најкасније 6 
месеци пре 
пријема у 
чланство 
Европске уније 

Буџет Министарства спољних 
послова
64.800 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
32.400 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Закључени билатерални 
споразуми, донете одлуке о 
визном режиму са трећим 
земљама 



3.1.4 Унапредити техничке и административне 
капацитете неопходне за имплементацију 
усклађеног визног режима 

Министарство спољних 
послова Одељење за визну 
политику
Министарство 
унутрашњих послова

6 месеци пре 
пријема у 
чланство 
Европске уније

Прерасподела из набављених 
ресурса

Обезбеђена ИТ опрема и 
повећани административни 
капацитети тиме што је извршена 
обука особља Министарства 
спољних послова и Управе 
граниче полиције Министарства 
унутрашњих послова 

3.1.5. Иницирати и спровести дипломатске 
активности у складу са међународним правом и 
праксом према трећим земљама, са којима 
постоје билатерални споразуми или 
унилатералне одлуке о изузећу од визног 
режима, у циљу усклађивања са Уредбом 
539/2001

Министарство спољних 
послова Одељење за визну 
политику 
Министарство 
унутрашњих послова

6 месеци пре 
пријема у 
чланство 
Европске уније

Буџет Министарства спољних 
послова
64.800 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
16.200 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Објављене одлуке Владе 
Републике Србије 
Уредба о визном режиму, 
размењени дипломатски 
инструменти, успостављени 
технички и административни 
капацитети за спровођење 
поступака у складу са 
дипломатским правилима и 
европском праксом

3.1.6. Извршити адекватну техничку и логистичку 
припрему и обезбедити капацитете за пријем, 
неколико месеци пре приступа, поверљивих 
података о безбедносним карактеристикама 
путних исправа и формата виза и њиховој 
примени у пракси 

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције
Министарство спољних 
послова
Народна банка Србије
Завод за израду новчаница 
и кованог новца  - 
Топчидер

6 месеци пре 
пријема у 
чланство 
Европске уније

Трошкови тренутно непознати Ојачани капацитети за пријем 
поверљивих података о 
безбедносним карактеристикама 
путних исправа и формата виза, 
као и њихова примена у пракси 



3.1.7. Израдити Нацрт предлога новог Закона о 
спољним пословима, у складу са правним 
тековинама Европске уније 

Министарство спољних 
послова

IV квартал 2021. 
године

Буџет Министарства спољних 
послова
16.200 еврау 2020. години
81.000 еврау 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Израђен Нацрт закона о спољним 
пословима у складу са 
стандардима Европске уније

3.1.8. Усвојити Закон о спољним пословима, у складу 
са правним тековинама Европске уније 

Народна скупштина 
РепубликеСрбије
Влада Републике Србије

I квартал 2022. 
године

Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2022. години
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2022. години
у оквиру редовних активности 
запослених

УсвојенЗакон о спољним 
пословима у складу са 
стандардима Европске уније

3.1.9. Израдити Нацрт предлога новог Закона о 
странцима, у складу са правним тековинама 
Европске уније 

Министарство 
унутрашњих 
пословаУправа граничне 
полиције 
Министарство спољних 
послова 

IVквартал 2020. 
године

Буџетирано у оквиру активности 
број. 1.2.1 – потпоглаве 1 - 
Миграције

Закон о странцима израђен у 
складу са стандардима Европске 
уније 

Погледати активност број 1.2.1.

3.1.10. Усвојити нови Закон о странцима, у складу са 
правним тековинама Европске уније 

Народна скупштина 
РепубликеСрбије
Влада Републике Србије

II квартал 2021. 
године

Буџетирано у оквиру активности 
број. 1.2.2 – потпоглаве 1 - 
Миграције

Закон о странцима усвојен у 
складу са стандардима Европске 
уније 



3.1.11. Спровести анализу финансијских, 
административних, законских и 
процедуралних мера, као и неопходне 
инфраструктуре за имплементацију Визног 
информациониг система, како би се постигла 
пуна усклађеност са Визним информационим 
системом Европске уније 

Министарство спољних 
послова – Одељење за 
визну политику 
Министарство 
унутрашњих послова

I квартал 2021. 
године

Буџет Министарства спољних 
послова
129.600 евра у 2020. години
32.400 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Анализа је спроведена и 
дефинисане су препоруке за 
јачање административних 
капацитета и инфраструктуре 

3.1.12. Обезбедити неопходну опрему, нови софтвер и 
хардвер, који ће омогућити електронско 
повезивање надлежних органа Mинистарство 
спољних послова, Mинистарство унутрашњих 
послова, дипломатско-конзуларна 
представништва

Министарство спољних 
послова Одељење за визну 
политику 
Министарство 
унутрашњих послова

Континуирани 
задатак до 6 
месеци пре 
пријема у 
чланство 
Европске уније 

Трошкови тренутно непознати Успостављен Визни 
информациони систем

3.1.13. Обучити конзуларно особље у складу са 
захтевима коришћења Визног информационог 
система

Министарство спољних 
послова 

Редован задатак у 
складу са 
потребама 

Буџет Министарства спољних 
послова
6.480 евра годишње – за обуку 
једног службеника Министарства 
спољних послова
у оквиру редовних активности 
запослених

Број спроведених курсева обуке, 
број полазника

Евалуација обуке

Током извештајног периода није било активности 
због пандемије Цовид 19. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Унапређен законски, административни и 
институционални оквир                      Усклађени 
технички, инфраструктурни и људски капацитети
Унапређен ниво обука, ефикасности и квалитета 
рада запослених 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

4. СПОЉНЕ ГРАНИЦЕ И ШЕНГЕН
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Република Србија треба да повећа своје напоре да се усагласи са захтевима Европске 
уније у области Шенгена и спољних граница. Посебно, Република Србија усваја 
Шенгенски акциони план који ће јој омогућити да ефективно припреми неопходне 
кораке (укључујући у погледу улагања у инфраструктуру и опрему, за потребе 
попуњавања људских капацитета и обука, за потребе изградње институција и правне 
кораке) за спровођење релевантних делова шенгенских правних тековина након 
приступања EУ или, по потреби, након приступања Шенгенском простору. Република 
Србија обезбеђује неопходна средства за спровођење Шенгенског акционог плана након 
његовог усвајања.  

Усклађеност законског, административног и институционалног оквира са 
стандардима  Европске уније и шенгенским правним тековинама 
Усклађеност капацитета свих релевантних институција са стандардима  Европске 
уније  и шенгенским правним тековинама 



4.1.1. Израдити анализу усклађености нормативног 
оквира са шенгенском конвенцијом и 
шенгенским каталогом. 

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције-
Управа граничне полиције 
и све релевантне 
организационе јединице 
Министарства и 
институције укључене у 
израду Акционог плана за 
улазак у шенгенски 
простор

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор – 
конпонента 2

IV квартал 2020. 
године

ИПА 2014 Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг 

Одобрена анализа постојећег 
законодавног оквира и 
усклађености истог са 
шенгенским закоником  и  
препорукама за усаглашавање са 
стандардима Шенгена 

Све активности у вези са пројектом „Акциони план 
за улазак у шенгенски простор“  обустављене су 1. 
априла 2020. године због тренутне епидемиолошке 
ситуације у Републици Србији и опште 
епидемиолошке ситуације у свету. Анализа 
постојећег законодавног оквира и његове 
усклађености са шенгенским прописима и 
препорукама за усклађивање са шенгенским 
стандардима биће израђена и одобрена у наставку 
пројекта. Планирано је да се током 2021. године 
пројекат настави и да се активности у оквиру 
пројекта заврше до IV квартала 2021. године. 

4.1.2. Израдити анализу организационог оквира и 
људских ресурса Управе граничне полиције, за 
потребе реализације обавеза у складу са 
Акционим планом за улазак у шенгенски 
простор

Министарство 
унутрашњих послова 
Дирекција полиције 
Управа граничне полиције                
Сектор за људске ресурсе

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор – 
конпонента 4
Крајем 2020. 
године и наког 
наведеног рока, а 
у складу са 
роковима 
предложеним у 
оквиру Акционог 
плана за улазал у 
шенгенски 
простор

ИПА 2014 Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг 

Верификована /одобрена/од 
стране Владе Републике Србије 
анализа организационог оквира и 
људских ресурса Управе 
граничне полиције, за потребе 
реализације обавеза у складу са 
Акционим планом за улазак у 
шенгенски простор

У претходном периоду завршена је функционална 
анализа људских ресурса која укључује 
методолошки део који описује методе и принципе 
који се користе за вршење функционалних 
прегледа, а садржај функционалне анализе 
управљања аудио ресурсима подељен је у три дела.
Детаљно се разматрају питања која се односе на 
циљ и принципе функционалног прегледа, обим и 
врсте анализираних функција, кључне учеснике и 
процес анализе функција.
Да би се извршила процена и припремиле даље 
смернице кроз упоредну анализу, извршена је 
процена тренутно спроведених функција и 
функција које ће гранична полиција морати да 
обавља након уласка Републике Србије у 
шенгенски простор, а односе се на граничнe 
провере и надзор државне границе.
Посебна пажња усредсређена је на подручја и 
активности граничне полиције које се тренутно не 
спроводе на државној граници, а односе се на 
државе чланице шенгенског простора, што значи да 
ће се тим питањима у будућности посветити 
одговарајућа пажња, пре свега везано за употребу 
одговарајућег ИТ система (SIS,   VIS итд.).
Дужности граничних полицајаца су детаљно 
описане, пре свега због чињенице да су то 
специјализоване дужности, због чега се у наредном 
периоду мора обратити пажња на све граничне 



4.1.3. Јачање интер и интра ресорне 
инстистуционалне сарадње релевантних тела 
задужених за шенгенски правни оквир који се 
односи на ефикасну граничну контролу и 
успостављање редовног механизма за анализу 
ризика и размену информација са суседним 
државама

Министарство 
унутрашњих послова 
и све релевантне 
институције укључене у 
интегрисано управљање 
границом

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор – 
конпонента 3

Крајем 2020. 
године

ИПА 2014Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг 

Измењени и усвојени акти који се 
односе на ефикасну интер и 
интра ресорну сарадњу 
релевантних тела задужених за  
ефикасну граничну контролу, 
анализу ризика и размену 
информација са суседним 
државама

Све активности у вези са пројектом „Акциони план 
за улазак у шенгенски простор“  обустављене су 1. 
априла 2020. године због тренутне епидемиолошке 
ситуације у Републици Србији и опште 
епидемиолошке ситуације у свету. Планирано је да 
се током 2021. године пројекат настави и да се 
активности у оквиру пројекта заврше до IV 
квартала 2021. године. 

4.1.4. Идентификовати и анализирати свеобухватне 
препоруке и потребе које се односе на 
информационо - телекомуникациону 
инфраструктуру у складу са стандардима које је 
неопходно испунити ради позитивне оцене при 
евалуацији и израдити мапу пута за њихово 
постизање

Министарство 
унутрашњих послова            
Сектор за аналитику, 
телекомуникационе и 
информационе 
технологије 
Дирекција полиције 

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор – 
конпонента 6
Крајем 2020. 
године

ИПА 2014 Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг 

Одобрена анализа постојећег 
информационог и 
телекомуникационог ситема који 
се користи  за граничну 
контролу.                             
Израђена Мапа пута  за измену 
истог у складу са препорукама за 
усаглашавање са стандардима 
Шенгена

Све активности у вези са пројектом „Акциони план 
за улазак у шенгенски простор “  обустављене су 1. 
априла 2020. године због тренутне епидемиолошке 
ситуације у Републици Србији и опште 
епидемиолошке ситуације у свету. Након анализе 
постојећег информационог и комуникационог 
система, трећа верзија Мапе пута предата је 
САТИТ-у на разматрање од стране мађарских 
партнера на пројекту. Планирано је да се током 
2021. године пројекат настави и да се активности у 
оквиру пројекта заврше до IV квартала 2021. 
године. 



4.1.5. Извршити анализу постојећег система обуке 
припадника граничне полиције и модела 
стручног усавршавања са препорукама за 
усаглашавање са захтевима Шенгена 

Министарство 
унутрашњихпослова               
Сектор за људске ресурсе
Дирекција полиције
Управа граничне полиције

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор 

Крајем 2020. 
године и наког 
наведеног рока, а 
у складу са 
роковима 
предложеним у 
оквиру Акционог 
плана за улазак у 
шенгенски 
простор

ИПА 2014 Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг 

Верификована/одобренаанализа 
садржаја обука Управе граничне 
полиције усвојене препоруке за 
унапређење модела стручног 
усавршавања          

У оквиру Твининг пројекта „Акциони план за 
улазак у шенгенски простор“ из програма ИПА 
2014, у оквиру компоненте 5, под називом „Јачање 
капацитета запослених, који су укључени у 
управљање границом и захтеве у вези са 
шенгенским правним оквиром, кроз обуку, 
укључујући обуку тренера, студијске посете и 
праксе “, реализована је пројектна активност 5.1. 
Активности везане за анализу потреба за обуком 
започеле су у јануару 2019. године, а у потпуности 
су завршене у априлу 2019. припремом Извештаја - 
Анализа потреба за обуком. У даљем наставку 
пројекта, анализа ће бити верификована и 
одобрено. Планирано је да се током 2021. године 
пројекат настави и да се активности у оквиру 
пројекта заврше до IV квартала 2021. године. 



4.1.6. Повећати ниво стручне оспособљености 
службеника који се баве управљањем границом 
и захтевима везаним за шенгенски правни 
оквир

Министарство 
унутрашњих послова      
Сектор за људске ресурсе
Дирекција полиције,
Управа граничне полиције

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор – 
конпонента 5

Крајем 2020. 
године и наког 
наведеног рока, а 
у складу са 
роковима 
предложеним у 
оквиру Акционог 
плана за улазак у 
шенгенски 
простор

ИПА 2014 Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг 

Број тренера тренера/
Обука за полицијске службенике 
Управе граничне полиције/ број 
обучених полицијских 
службеника   

Број извршених обука тренера 
тренера у односу на план обуке/
Број обука тренера у односу на 
план обуке/
Број обучених полицијских 
службеника у односу на план 
обуке   

Спровођење наведених обука од стране литванских 
партнера, у складу са поменутим програмом, 
планирано је по модулима у периоду од јануара до 
априла 2020. године (период спровођења је 
флексибилан у случају непредвиђених околности 
које би могле утицати на организацију и 
спровођење обуке).
На основу дефинисане динамике спровођења обуке 
према модулима садржаним у Програму, 
реализоване су следеће активности и то:    • • 
Општи модули;
- Основи андрагогије у периоду од 28. - 29. јануара 
2020. године у Београду, за 46 учесника - 
полицијских службеника Управе граничне 
полиције.
- Шенген у периоду од 30. до 31. јануара 2020. 
године у Београду, за 46 учесника - полицијска 
службениких Управе граничне полиције.
• Специјализовани модули;
- Рад са рањивим групама у периоду од 11. до 12. 
фебруара 2020. године у Београду, за 5 учесника - 
полицијских службеника Управе граничне 
полиције.
- Откривање шупљина возила у периоду 3. до 5. 
марта 2020. године у Сремској Каменици, за 5 
учесника - полицијских службеника Управе 
граничне полиције.                                                                                                                                                                           



4.1.7. Извршити модификацију плана обуке граничне 
полиције у складу са шенгенским 
законодавством

Министарство 
унутрашњих послова         
Сектор за људске ресурсе 
Дирекција полиције
Управа граничне полиције

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор – 
конпонента 5

Крајем 2020. 
године и наког 
наведеног рока, а 
у складу са 
роковима 
предложеним у 
оквиру Акционог 
плана за улазал у 
шенгенски 
простор

ИПА 2014 Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг 

Израђен и усвојен програм обуке  
у складу са захтевима Шенгена.

На основу утврђеног Програма обуке за тренере у 
области граничне контроле, који је усвојен 15. 
новембра 2019., 01 бр. 500 / 19-40. У децембру 
2019. године започете су припремне активности за 
спровођење обуке тренера.
Поменута обука започета је реализацијом општих 
модула поменутог програма у јануару 2020. године.
Све активности у вези са пројектом „Акциони план 
за улазак у шенгенски простор“  обустављене су 1. 
априла 2020. године због тренутне епидемиолошке 
ситуације у Републици Србији и опште 
епидемиолошке ситуације у свету. Планирано је да 
се током 2021. године пројекат настави и да се 
активности у оквиру пројекта заврше до IV 
квартала 2021. године. 

4.1.8. Извршити обуку службеника граничне 
полиције у складу са заједничким основним 
програмом обуке агенције Агенције Европске 
уније за граничну и обалску стражу -  (ЦЦЦ)      

Министарство 
унутрашњих послова             
Сектор за људске ресурсе 
Дирекција полиције
Управа граничне полиције

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор 
Крајем 2020. 
године и наког 
наведеног рока, а 
у складу са 
роковима 
предложеним у 
оквиру Акционог 
плана за улазак у 
шенгенски 
простор

Буџет Министарства 
унутрашњихпослова  
6.400.000 динара или 53.333  
евра у 2020. години

Број обучених полицијских 
службеника у складу са 
заједничким основним 
програмом обуке агенције 
Агенције Европске уније за 
граничну и обалску стражу 
(ЦЦЦ) 

Активност није реализована. Израђен је Програм 
стручног оспособљавања полазника основне 
полицијске обуке за радно место граничног 
полицајца (у складу са заједничким основним 
програмом обуке Агенције Европске уније за 
граничну и обалну службу). Спроводи се 
одговарајући поступак за усвајање садржаја 
Програма од стране министра унутрашњих 
послова. Планирано је да обука према поменутом 
програмском садржају започне од фебруара 2021. 
године, по усвајању. 



4.1.9. Спровести анализу предузетих мера по 
компонентама за израду предлога Акционог 
плана за улазак у шенгенски простор 

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа граничне полиције 
и све релевантне 
организационе јединице 
Министарства и 
институције укључене у 
израду Акционог плана за 
улазак у шенгенски 
простор

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор – 
конпонента 1
IV квартал 2020. 
године

ИПА 2014 Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг

Анализа у складу са шенгенским 
механизмом за оцену у сврху 
усвајања Нацрта акционог плана 
за улазак у шенгенски простор од 
стране Владе Републике Србије

Активност није реализована. Све активности у 
вези са пројектом „Акциони план за улазак у 
шенгенски простор“  обустављене су 1. априла 
2020. године због тренутне епидемиолошке 
ситуације у Републици Србији и опште 
епидемиолошке ситуације у свету. Планирано је да 
се током 2021. године пројекат настави и да се 
активности у оквиру пројекта заврше до IV 
квартала 2021. године. 

4.1.10 Израда Нацрта акционог плана за улазак у 
шенгенски простор, у складу са механизмом за 
евалуацију Шенгена, ради његовог усвајања на 
седници Владе Републике Србије

Министарство 
унутрашњих послова  
Дирекција полиције
Управа граничне полиције  
Сектори и све релевантне 
институције укључене у 
израду Акционог плана

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор – - 
конпонента 1                                          
IV квартал 2020. 
године

ИПА 2014 Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг 
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
162.000 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Израђен Нацрт акционог плана 
за улазак у шенгенски простор 

Активност није реализована. Све активности у 
вези са пројектом „Акциони план за улазак у 
шенгенски простор“  обустављене су 1. априла 
2020. године због тренутне епидемиолошке 
ситуације у Републици Србији и опште 
епидемиолошке ситуације у свету. Планирано је да 
се током 2021. године пројекат настави и да се 
активности у оквиру пројекта заврше до IV 
квартала 2021. године. 

4.1.11. Усвојити Акциони план за улазак у шенгенски 
простор 

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа граничне полиције  
Сектори и све релевантне 
институције укључене у 
израду Акционог плана

IV квартал 2020. 
године

ИПА 2014 Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг 
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
162.000 евра у 2020. години- као 
у претходној активности
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Усвојен Акциони план за улазак 
у шенгенски простор 

Активност није реализована. Све активности у 
вези са пројектом „Акциони план за улазак у 
шенгенски простор“  обустављене су 1. априла 
2020. године због тренутне епидемиолошке 
ситуације у Републици Србији и опште 
епидемиолошке ситуације у свету. Планирано је да 
се током 2021. године пројекат настави и да се 
активности у оквиру пројекта заврше до IV 
квартала 2021. године. 



4.1.12. Анализа неопходних корака за придруживање 
мрежи ЕУРОСУР                                  

Министарство 
унутрашњих послова
Сектор за људске ресурсе
Дирекција полиције
Управа граничне полиције 
Сектор за аналитику, 
телекомуникационе и 
информацијоне 
тефнологије

IV квартал 2020. 
године

ИПА 2016 Секторскa буџетскa 
подршкa комплементарна помоћ 
Европске уније,
у вредности од 1.000.000 евра.

Одобрен Извештај о извршеној 
процени (административна и 
техничка питања)

Активност није реализована. Предлог за промену 
рока II квартал 2022. године. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Поступање Управе граничне полиције у складу са 
концептом Европске уније за интегрисано 
управљање границом. Аналитички производи за 
област ИБМ, у складу са стандардима ЕБЦГ. 
Унапређена размена информација свих служби 
укључених у интегрисано управљање границом, 
као резултат спровођења Акционог плана

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

4.2.1. Спровођење Стратегије за интегрисано 
управљање границом 2017 - 2020 и Акционог 
плана за њено спровођење 

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције- 
Министарство финансија  
Управа царина
Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде
Управа за 
ветерину и Управа за 
заштиту биља 
Министарство за европске 
интеграције и  Дирекција 
за имовину Републике 
Србије

Континуирано до 
краја 2020. 
године

Напомена:
Трошкови спровођења Стратегије 
и Акционог плана за интегрисано 
управљање границом приказани 
у предметним документима, 
усвојеним у фебруару, односно 
априлу месецу 2017. године, као 
и децембру месецу 2019. године

Извештај о спровођењу 
Стратегије и Акционог плана за 
интегрисано управљање 
границом

Активност је реализована. Током 2020. године 
спроведене су активности предвиђене Стратегијом 
интегрисаног управљања границом 2017-2020 и 
Акционим планом за њено спровођење. У 
припреми је Извештај о спровођењу Стратегије и 
Акционог плана.

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Република Србија усваја и спроводи измењену Стратегију интегрисаног управљања 
границом - ИБМ, у складу са концептом ИБМ у Европској унији. Република Србија 
посвећује посебну пажњу унапређењу размене информација, координацији између 
граничних служби и додатно развија своје капацитете за анализу ризика у оквиру 
граничне полиције. 

Република Србија доследно спроводи Стратегију за интегрисано управљање границом 
и остварује висок степен координације и сарадње свих служби укључених у 
интегрисано управљање границом  



4.2.2. Унапређење кадровских капацитета Управе 
граничне полиције за анализу ризика и размену 
информација 

Министарство 
унутрашњих послова, 
Дирекција полиције
Управа граничне полиције        
Сектор за људске ресурсе 

У складу са 
иницијалним 
планом о оквиру 
Твининг пројекта 
Акциони план за 
улазак у 
шенгенски 
простор 

Крајем 2020. 
године и наког 
наведеног рока, а 
у складу са 
роковима 
предложеним у 
оквиру Акционог 
плана за улазак у 
шенгенски 
простор

ИПА 2014 Акциони план за 
улазак у шенгенски простор – 
Акциони документ
Подршка сектору унутрашњих 
послова
Укупна вредност пројекта 
1.500.000 евра 
за твининг 

Повећање административних и 
кадровских капацитета.                  
Број обучених полицијских 
службеника за анализу ризика.                       
Број израђених аналитичких 
производа 

Током извештајног периода није било повећања 
административних капацитета у Управи граничне 
полиције. С обзиром на то да је на територији 
Републике Србије проглашено ванредно стање, због 
болести COVID-19 изазване заразним вирусом 
SARS-CoV-2, као и мере здравствене заштите које 
су и даље на снази, велики број активности чија је 
реализација била планирана у извештајном 
периоду, делимично је спроведено или је њихово 
спровођење привремено одложено за следећу 
годину, односно ове активности су условљене 
епидемиолошком ситуацијом. У извештајном 
периоду произведено је 306 аналитичких 
производа. 

4.2.3. Извршите анализу активности предвиђених 
Стратегијом интегрисаног управљања 
границом за период 2017-2020

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције
Министарство финансија 
Управа царина
Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде / Управа 
за ветерину и Управа за 
заштиту биља/
Министарство за европске 
интеграције
Дирекција за имовину 
Републике Србије

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова  
24.300 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Управе царина
24.300 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде – Управа за 
ветерину
12.150 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде - Управа за 
заштиту биља
12.150 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства за европске 
интеграције
6.070 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Извршена је анализа активности 
предвиђених Стратегијом 
интегрисаног управљања 
границом за период 2017-2020

У четвртом кварталу 2020. године израђен је нацрт 
анализе спроведених активности предвиђених 
Стратегијом интегрисаног управљања границом за 
период 2017-2020 и достављен свим IBM службама 
ради састављања коначног извештаја. У складу са 
роковима дефинисаним Законом о планском 
систему Републике Србије, урадиће се анализа 
активности и ефеката - рок је II квартал 2021. 



4.2.4. Израда Нацрта релевантног документа јавне 
политике за интегрисано управљање границом, 
за  период 2021-2025 у складу са правним 
тековинама ЕУ

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције- 
Министарство финансија  
Управа царина
Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде/ Управа за 
ветерину и Управа за 
заштиту биља/ 
Министарство за европске 
интеграције  Дирекција за 
имовину Републике 
Србије

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова  
48.600 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Управе царина
48.600 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде – Управа за 
ветерину
24.300 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде - Управа за 
заштиту биља
12.150 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства за европске 
интеграције
6.070 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Формирана Радна група

Израђен Нацрт релевантног 
документа јавне политике  за 
интегрисано управљање 
границом, за  период 2021-2025 

Активност није реализована. На основу анализе 
активности и ефеката спровођења Стратегије 
интегрисаног управљања границама 2017-2020, 
која ће бити сачињена до краја II квартала 2021, 
биће припремљен нацрт релевантног документа 
јавне политике за интегрисано управљање 
границом за период 2021-2025, у складу са 
правним тековинама ЕУ. (Уредба (ЕУ) 2019/1896) 

4.2.5. Усвајање релевантног документа јавне 
политике  за интегрисано управљање 
границом, за  период 2021-2025 у складу са 
правним тековинама Европске уније

Влада Републике Србије
На предлог Министарства 
унутрашњих послова

I квартал 2021. 
године

Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Усвојен релевантни документ 
јавне политике  за интегрисано 
управљање границом, за  период 
2021-2025



4.2.6. Израда Нацрта Акционог плана за спровођење 
релевантног документа јавне политике  за 
интегрисано управљање границом, за  период 
2021-2025 у складу са правним тековинама 
Европске уније

Министарство 
унутрашњих послова
Управа граничне полиције- 
Министарство финансија  
Управа царина
Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде/ Управа за 
ветерину и Управа за 
заштиту биља/ 
Министарство за европске 
интеграције и Дирекција 
за имовину Републике 
Србије

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова  
48.600 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
БуџетУправе царина
48.600 евра у 2020. години
Буџет Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде – Управа за 
ветерину
24.300 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде - Управа за 
заштиту биља
12.150 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства за европске 
интеграције
6.070 евра у 2020. години
у оквиру редовних активности 

Израђен Нацрт Акционог плана 
за спровођење релевантног 
документа јавне политике за 
интегрисано управљање 
границом, за  период 2021-2025

Активност није реализована. Након спровођења 
активности 4.2.5, започеће израда Нацрта акционог 
плана за спровођење релевантног документа јавне 
политике за интегрисано управљање границама, за 
период 2021-2025 - рок је III квартал 2021. 
године.

4.2.7. Усвајање  Акционог плана за спровођење 
релевантног документа јавне политике  за 
интегрисано управљање границом, за  период 
2021-2025 у складу са правним тековинама ЕУ

Влада Републике Србије Iквартал 2021. 
године

Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Усвојен Акциони план за 
спровођење релевантног 
документа јавне политике  за 
интегрисано управљање 
границом, за  период 2021-2025

Активност није реализована. Након спровођења 
активности 4.2.6, Нацрт акционог плана за 
спровођење релевантног документа јавне политике 
за интегрисано управљање границама, за период 
2021-2025, биће достављен Влади Републике 
Србије на усвајање - рок је III квартал 2021. 
године.

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈАПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



Ојачани инфраструктурнии технички капацитети 
Републике Србије, у складу са европским 
стандардима и анализом ризика 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

4.3.1.   Израда плана потреба и финансирања техничке 
опреме на граничним прелазима

Дирекција за имовину 
Републике Србије  
Министарство 
унутрашњих послова-                   
Сектор за материјално 
финансијкс послове
Дирекција полиције
Управа граничне полиције 
и све остале службе 
укључене у интегрисано 
управљање границом

Континуирано од 
2020. године  

Буџет Дирекције за имовину 
Републике Србије 19.000.000 
динара или 159.000 евра у 2020. 
и 2021. години     - 
за спровођење постипака јавне 
набавке опреме

Израђен План потреба и 
финансирања техничке опреме 
на граничним прелазима 

Активност није завршена. План потреба није 
израђен у извештајном периоду. С друге стране, у 
2020. години побољшана је техничка опремљеност 
граничних прелаза, све јавне набавке су 
реализоване у складу са додељеним средствима. 
Након анкетирања корисника направљен је преглед 
потреба за набавком опреме неопходне за граничне 
прелазе и у складу са тим направљен је план јавне 
набавке за 2021. годину. Током 2020. године 
потписан је уговор за уградњу система видео 
надзора на 6 (шест) граничних прелаза. Потписан 
је уговор и замењене рампе и клима уређаји тамо 
где се указала потреба. Потписан је уговор о 
одржавању система видео надзора и рампи. 
Припремљен је и достављен план потреба за 
опремањем граничних прелаза техничком опремом 
за 2021. годину. 

4.3.2.  Наставити опремање граничне полиције на 
основу процене  техничких и  
инфраструктурних потреба  за постизање 
одговарајућег нивоа усклађености са 
стандардима Европске уније и правним 
тековинама Шенгена пре уласка у Европску 
унију у складу са приоритетима из анализе

Дирекција за имовину 
Републике Србије
Министарство 
унутрашњих послова- 
Сектор финансија, 
људских ресурса и 
заједничких послова
Дирекција полиције
Управа граничне полиције

Континуирано од 
2019. године  

Буџетирано у ок виру активности 
4.3.1

Унапређени   капацитети свих 
граничних служби 

Веза са активношћу бр. 4.3.1.

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Потписани су нови међународни споразуми 
(протоколи) и извршена је ревизија постојећих 
међународних споразума (протокола). 
Унапређена је оперативна сарадња на 
националном, регионалном и локалном нивоу 
Регулисан је локални погранични саобраћај и 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Република Србија унапређује оперативну сарадњу са свим својим суседима ради 
делотворног спречавања илегалног преласка граница, а нарочито предузима кораке да 
разјасни статус свих алтернативних путева са својим суседима, било спречавањем 
проласка или формализовањем тих граничних прелаза кроз закључивање локалних 
споразума о преласку границе. 

Билатерална и мултилатерална оперативна сарадња је ојачана, успостављена je на 
нивоу узајамне прекограничне сарадње и обављање граничне контроле у складу је са 
стандардима Европске уније.

Република Србија добро напредује са модернизацијом инфраструктуре и опреме на 
граничним прелазима као и између њих, посебно оних граница које су у највећој мери 
погођене кријумчарењем робе и лица. 

Република Србија ефикасније управља границом (бржи проток саобраћаја, 
квалитетнија гранична контрола, ефикаснији наджор тзв зелене границе) и успешно 
спречава све видове прекограничног криминала.



4.4.1. Отпочети са реализацијом заједничких патрола 
са граничним службама Републике Хрватске

Министарство 
унутрашњих послова 
Дирекција полиције 
Управа граничне полиције

IV квартал 2020. 
године

Без потребе за додатним 
трошковима- запослени раде у 
оквиру редовних радних 
активности
Опрема- Прерасподела 
постојећих ресурса

Имплементација постојећег 
Протокола 
Договорени и спроведени 
практични аранжмани
Спровођење заједничких патрола 

Активност није реализована, због техничких 
проблема са спровођењем на хрватској страни. 
Потписан је Протокол о заједничким патролама са 
Хрватском и обучени су полицијски службеници 
обе стране. Предлог за промену рока: IV квартал 
2021. године. 

4.4.2. Интензивирати сарадњу и размену 
информација са суседним земљама у области 
безбедности граница (резултати анализа 
ризика, откривање лажних/фалсификованих 
докумената, описи, проблеми са 
прекограничним криминалом )

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа граничне полиције 
Управа криминалистичке 
полиције 
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова – у оквиру 
редовних активности запослених
298.080 евра годишње

Остали трошкови:
Путни трошкови/ за три 
представника Министарства 
унутрашњих послова, за 2020. 
годину– 
90 евра – трошкови дневница
900 евра–трошкови авио карата
350 евра  - трошкови смештаја

Бој размењених информација 
(заједнички контакт центри и 
др.)

Број одржаних састанака са 
релевантним органима суседних 
држава 

Број размењењих раних 
упозорења

Континуирано. Током 2020. године реализовано је 
укупно 6 редовних месечних састанака 
координатора задужених за рад Заједничких 
контактних центара (CCC) са координаторима 
суседних држава, док се сва остала комуникација 
одвија телефоном или мејлом, што је директно 
условљено епидемиолошком ситуацијом. Укупан 
број размењених информација са суседним 
земљама путем CCC-а за извештајни период је: 
Мађарска - 192, Румунија - 2363, Бугарска - 189, 
Северна Македонија - 200, Црна Гора и Босна и 
Херцеговина - 571 и Хрватска - 33. Укупно 3548, 
од којих је 633 прослеђених захтева наше стране, а 
2915 од стране суседних земаља. Размењена су 
двадесет и четири рана упозорења. 



4.4.3. Ажурирање      заједничког Елабората 
(Републике Србије и Црне Горе) у коме ће бити 
дефинисане мере и активности  у циљу 
запречавања алтернативних путних праваца и 
конкретних локација на државној граници са 
Црном Гором

Дирекција за имовину 
Републике Србије
Министарство 
унутрашњих послова 
Министарство спољних 
послова

Континуирано и 
у складу са 
активностима 
представника 
Црне Горе 

Буџет Дирекције за имовину 
Републике Србије – у оквиру 
редовних активности
7.452 евра годишње
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
– у оквиру редовних активности
7.452 евра годишње

Ажуриран заједнички Елаборат Континуирано. Заједнички елаборат је ажуриран и 
усвојен. Влада Републике Србије донела је 
Закључак да се локације државне границе 
Републике Србије и Црне Горе, а то су саобраћајне 
комуникације, путеви и подручја, блокирају ради 
спречавања илегалног преласка државне границе 
између Републике Србије и Црне Горе, ван 
граничног прелаза. На основу припремљеног 
елабората покренута је јавна набавка и закључен 
уговор за извођење радова на спречавању 
нелегалних путних праваца на граници са 
Републиком Црном Гором, на основу којих се 
реализује препрека. 

4.4.4. Спровођење утврђених мера и активности  у 
циљу запречавања алтернативних путних 
праваца и конкретних локација на државној 
граници са Црном Гором  у складу са 
Елаборатом       

Дирекција за имовину 
Републике Србије 
Министарство 
унутрашњих послова
Министарство спољних 
послова

Континуирано и 
у складу са 
активностима 
представника 
Црне Горе 
IV квартал 2020. 
године

Буџет Дирекције за имовину 
Републике Србије 9.557.856 
динара или 79.650 евра за 2020. 
годину

Запречени путни правци на 
државној граници са Црном 
Гором  у складу са елаборатом       
утврђени Елаборатом   

Континуирано. У 2020. години блокирани су 
илегални путни правци на граници са Републиком 
Црном Гором, у складу са приоритетима Управе 
граничне полиције. На основу члана 11. Закона о 
граничној контроли, а у складу са Закључком 
Владе Републике Србије, предузете су све 
активности на спречавању саобраћајних 
комуникација, путева и подручја која нису у 
функцији легалног преласка државне границе 
између Републике Србије и Црне Горе, од стране 
Републичке дирекције за имовину Републике 
Србије. Републичка дирекција за имовину 
предузима мере за спречавање изабраних извођача, 
у складу са Елаборатом и тачкама које утврђује 
Управа граничне полиције. Из усвојеног 
Елабората, обавеза Републике Србије је да блокира 
16 прелаза, од којих су 4 прелаза блокирана у 
извештајном периоду. Обавеза Црне Горе је да 
блокира 14 прелаза, односно путева.



4.4.5. Јачање сарадње са Агенцијом Европске уније за 
граничну и обалску стражу

Министарство 
унутрашњих послова             
Дирекција полиције 
Управа граничне полиције

Континуирано Трошкови покривени од стране 
Агенције Европске уније за 
граничну и обалску стражу

Број заједничких анализа ризика- 
WBRAN,                        Број 
заједничких акција
Број обука                                 
Број састанака                     

Континуирано. Активност је у току. У поменутом 
периоду у оквиру агенције WBRAN одржана је 
следећа активност у организацији агенције EBCG 
(Frontex): Онлајн завршни годишњи састанак у 
мрежи за анализу ризика Западног Балкана одржан 
је 27. новембра 2020. године, учествовала су 2 
представника из Управе граничне полиције.
 - 2 заједничке анализе ризика - WBRAN.
Споразум о статусу између Републике Србије и ЕУ 
о акцијама које спроводи Европска агенција за 
граничну и обалску стражу (Frontex) у Републици 
Србији, закључен је 19. новембра 2019. У наредном 
периоду, пре његовог ступања на снагу, 
ратификација Споразума очекује се у Народној 
скупштини Републике Србије, док га је Европски 
парламент ратификовао почетком године. 
Актуелни радни аранжман о успостављању 
оперативне сарадње између Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије и Агенције 
за граничну и обалску стражу ЕУ (Frontex) 
потписан је у фебруару 2009. године. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Повећан ниво ефикасности у спровођењу мера за 
унапређење борбе против корупције на граници 
Повећан ниво нетолеранције према сукобу интереса
Повећан квалитет надзора у циљу спречавања 
корупције 
Смањен број жалби на корупцију 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

Република Србија сагледава питање двоструке претње у виду корупције и организованог 
криминала на својим границама кроз имплементацију свеобухватних мера у оквиру 
плана за унапређење борбе против корупције на границама и обезбеђује иницијалну 
евиденцију одговарајућег праћења откривених случајева. 

Република Србија ефикасно спроводи планиране активности у циљу спречавања 
корупције на границама. 

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 5 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



4.5.1. Спровођење заједничких обука у области 
превенције и сузбијања свих облика 
коруптивног понашања у оквиру свих служби у 
систему интегрисаног управљања границом

Министарство 
унутрашњих послова       
Сектор унутрашње 
контроле полиције
Управа граничне полиције 
Министарство финансија    
Интерна контрола царина
Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде/ Управа за 
заштиту биља и Управа за 
ветерину/
Републичко Јавно 
тужилаштво и Агенцију за 
борбу против корупције

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
Видети активност 4.1.8
1.242 евра по једном полицијском 
службенику, за 20 дана обуке
у оквиру редовних активности 
запослених
Напомена:У оквиру 
Специјалистичке обуке за 
граничну полицију, спроводи се 
обука на тему Професионална 
етика, која садржи тему 
Вредности и етика службеника 
граничне полиције у ЕУ
Буџет Министарства финансија – 
Управе царина
1.242 по једном 
царинскомслужбенику, за 20 
дана обуке

 Број спроведених обука на 
основу програма за сузбијање 
корупције за полицијске 
службенике и државне 
службенике у систему 
интегрисаног управљања 
границом- 100%

Континуирано. С обзиром да је на територији 
Републике Србије у периоду од 15. марта 2020. до 
6. маја 2020. године проглашено ванредно стање 
због болести COVID-19 изазване вирусом SARS-
CoV-2, као и мере здравствене заштите  које су и 
даље на снази, планиране активности су делимично 
спроведене или је њихово спровођење  привремено 
одложено.
Наставак реализације поменутог пројекта и 
пројектних активности у оквиру њега условљени су 
епидемиолошком ситуацијом. 

4.5.2. Спровести превентивно- контролне активности 
у циљу сузбијања корупције на граници

Министарство 
унутрашњих послова
Сектор унутрашње 
контроле
Управа граничне полиције 

Континуирано ИПА 2015 - твининг пројекат: 
Јачање капацитета Сектора 
унутрашње контроле 
Министарства унутрашњих 
послова, у области борбе против 
корупције
Укупна вредност 1.000.000 евра

Број спроведених превентивних 
активности
Број спроведених истрага- 
кривични и дисциплински 
поступци

Континуирано. У извештајном периоду настављен 
је рад радне групе за спровођење анализе ризика од 
корупције у Управи граничне полиције.
У извештајном периоду, Сектор унутрашње 
контроле поднео је кривичну пријаву против 
полицајца Управе граничне полиције, због 
кривичног дела „Трговина утицајем“. У 
извештајном периоду извршено је укупно 11 
контролних активности у следећим 
организационим јединицама Управе граничне 
полиције:
• Регионални центар граничне полиције према 
Мађарској: 2,
• Регионални центар граничне полиције према 
Румунији: 3,
• Регионални центар граничне полиције према 
Хрватској: 2,
• Регионални центар граничне полиције према 
Босни и Херцеговини: 2,
• Регионални центар граничне полиције према 
Бугарској: 1,
• Регионални центар граничне полиције према 
Републици Северној Македонији: 1,
Предмет контролних активности биле су провере 
навода из анонимних и других поднесака који се 
односе на наводне незаконите радње или 
непрофесионално понашање полицијских 
службеника поменутих организационих јединица 



4.5.3. Унапредити сарадњу са сродним службама 
унутрашње контроле у циљу превенције и 
сузбијања корупције на граници

Министарство 
унутрашњих послова     
Сектор унутрашње 
контроле
Управа граничне полиције 

Континуирано ИПА 2015 - твининг пројекат: 
Јачање капацитета Сектора 
унутрашње контроле 
Министарства унутрашњих 
послова, у области борбе против 
корупције
Укупна вредност 1.000.000 евра 

Број потписаних споразума о 
сарадњи
Број спроведених заједничких 
активности
Број одржаних састанака
Број одржаних радионица
Број реализованих пројеката

Континуирано. Током 2020. године потписан је 
технички аранжман о размени одређених 
докумената са Националном службом заштите 
Министарства унутрашњих послова Мађарске, 
како би се пружила помоћ у размени одређених 
докумената.
У оквиру твининг пројекта „Јачање капацитета 
Сектора унутрашње контроле за борбу против 
корупције у Министарству унутрашњих послова“, 
програм ИПА 2015, који је реализовао Сектор 
унутрашње контроле, у периоду од 1. марта 2019. 
до 20. децембра 2020. заједно са одабраним 
твининг партнерима из Републике Литваније и 
Румуније, у новембру 2020. године одржана је 
обука о унапређењу капацитета за полицијске 
службенике Сектора унутрашње контроле за 
ефикасну употребу посебних доказа. У децембру 
2020. године одржане су две онлајн обуке за 
полицијске службенике Сектора унутрашње 
контроле у   области сузбијања унутрашње 
корупције од стране Сектора унутрашње контроле, 
кроз кривичне истраге.

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Поступање по замолницама временски скраћено
Ојачани људски и материјални капацитети 
Министарства правде и судова за имплементацију 
правних тековина Европске уније

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

5. ПРАВОСУДНА САРАДЊА У ГРАЂАНСКИМ, ТРГОВИНСКИМ И КРИВИЧНИМ СТВАРИМА
ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Област правосудне сарадње Републике Србије, у грађанским, трговинским и 
кривичним стварима усаглашена са захтевима Европске уније  у погледу 
имплементације релевантних правних тековина у овим областима

Република Србија повећава своје напоре да се усагласи са захтевима Европске уније у 
области правосудне сарадње у грађанским, трговинским и кривичним стварима. 
Република Србија спроводи свеобухватну процену утицаја која обухвата правосудну 
сарадњу у грађанским, трговинским и кривичним стварима и по тој основи мења свој 
акциони план обезбеђујући: јасан след корака неопходних за усклађивање са правним 
тековинама Европске уније у овој области, преглед потреба за попуњавањем људских 
капацитета и потреба за обукама, информације о трошковима и изворима финансирања 
ових реформи



5.1.1  Припрема процене утицаја са прецизно 
утврђеним роковима и мерама за усаглашавање 
националног законодавства са свим 
релевантним правним тековинама Европске 
уније у области правосудне сарадње у 
грађанским, трговинским и кривичним 
стварима, као и у области међународног 
приватног права, укључујући 
административне, буџетске, персоналне као и 
потребе у погледу обуке. Процена ће 
обухватити и следеће ставке:
- Кораци на унапређењу статистике у циљу 
праћења ефикасности обраде међународних 
захтева у овој области, 
- Свеобухватан програм обуке
- Давање приоритета директној сарадњи 

Министарство правде, у 
сарадњи са судовима, 
Републичким јавним 
тужилаштвом и 
Правосудном академијом  

IV квартал 2022. 
године

Пројекат Краљевине Шведске у 
Републици Србији
Подршка развоју у оквиру 
стратешког управљања и 
европским интеграцијама у 
Министарству унутрашњих 
послова Републике Србије

Израђен нацрт процене утицаја у 
грађанским и трговинским и 
кривичним стварима (цео 
документ који обухвата 
нормативни део и део који се 
односи на административне, 
буџетске, персоналне као и 
потребе у погледу обуке)

5.1.2. Израда анализа административних, буџетских 
и потреба за обуком

Министарство правде, у 
сарадњи са судовима, 
Републичким јавним 
тужилаштвом и 
Правосудном академијом 

IV квартал 2021. 
године

Пројекат Краљевине Шведске у 
Републици Србији
Подршка развоју у оквиру 
стратешког управљања и 
европским интеграцијама у 
Министарству унутрашњих 
послова Републике Србије

Веза активност 5.1.1

5.1.3. Усвајање неопходних измена и допуна 
релевантних закона (утврђених у нормативном 
делу процене утицаја за правосудну сарадњу у 
грађанским и трговинским  стварима) 

Министарство правде,  у 
сарадњи са судовима и 
Правосудном академијом 
Народна скупштине 
Републике Србије
Влада Републике Србије

IV квартал 2022. 
године

Буџет Министарства правде
111.780 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Правосудне академије
55.890 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Усвојене измене и допуне 
релевантних закона за област 
правосудне сарадње у 
грађанским стварима :Закона о 
решавању сукоба закона са 
прописима других земаља, 
Закона о парничном поступку, 
Закона о ванпарничном 
поступку, Закона о извршењу и 
обезбеђењу, Судског пословника 
и Закона о стечају



5.1.4. Усвајање неопходних измена и допуна 
релевантних закона (утврђених у нормативном 
делу анализе процене утицаја за правосудну 
сарадњу у кривичним стварима) 

Министарство правде 
Народна скупштине 
Републике Србије
Влада Републике Србије

II квартал 2022. 
године – за Закон 
о кривичном 
поступку

IV квартал 2022. 
године – за 
остале 
нормативне акте

Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2022. години
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2022. години

Усвојене измене и допуне 
релевантних закона за област 
правосудне сарадње у кривчним 
стварима: Закон о правосудној 
сарадњи у кривичним стварима 
са државама чланицама 
Европске уније, Законика о 
кривичном поступку итд.

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Обучен одговарајући број експерата. Захтеви се 
решавају правовремено.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

5.2.1 Повећање броја запослених (надлежних за 
правосудну сарадњу у грађанским стварима) у 
судовима, Министарству правде и 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Министарству финансија и 
Канцеларији за људска и мањинска права 
путем реорганизације радних места у оквиру 
саме институције или запошљавањем нових 
лица. (утврђено у процени утицаја која се 
односи на административне, буџетске, 
персоналне као и потребе у погледу обуке) 

Министарство правде 
Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања 
Министарство финансија 
Канцеларија за људска и 
мањинска права,
судови 

IV квартал 
2022.године 

Трошкови тренутно непознати – 
биће познати по завршеној 
процени утицаја

Обезбеђен број запослених на 
пословима у области правосудне 
сарадње у складу са препорукама 
садржаним у резултатима 
процене утицаја који се односи 
на административне, буџетске, 
персоналне као и потребе у 
погледу обуке

5.2.2. Израда и спровођење континуираног и 
ефективног програма обуке/стручног 
усавршавања за судије, особље суда, и државне 
службенике (утврђено у процени утицаја која се 
односи на административне, буџетске, 
персоналне као и потребе у погледу обуке)

Правосудна академија, у 
сарадњи са судовима
Министарством правде,
Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања

IV квартал 2022. 
године 

Трошкови тренутно непознати – 
биће познати по завршеној 
процени утицаја

Израђени програми обуке
Судије, тужиоци и државни 
службеници припремљени за 
примену правних тековина 
Европске уније по приступању

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Република Србија запошљава и обучава одговарајући број експерата, у Министарству 
правде и у судовима и тужилаштвима у складу са утврђеним циљевима за обезбеђење 
квалитета и правовремено решавање захтева за правосудну сарадњу у грађанским, 
трговинским и кривичним стварима

У области правосудне сарадње у грађанским и кривичим стварима постоји 
одговарајући број експерата у судовима, тужилаштвима и министарству. Захтеви за 
правосудну сарадњу у грађанским и кривичним стварима се решавају правовремено.



5.2.3. Повећање броја особља (надлежног за 
правосудну сарадњу у кривичним стварима), у 
судовима, тужилаштву, Министарству правде 
путем реорганизације радних места унутар 
институција или запошљавањем нових лица 
(утврђено у процени утицаја која се односи на 
административне, буџетске, персоналне као и 
потребе у погледу обуке)

Министарство правде
Судови Републичко јавно 
тужилаштво

IV квартал 2022. 
године

Трошкови тренутно непознати – 
биће познати по завршеној 
процени утицаја

Број запослених и премештених 
на послове у области правосудне 
сарадње, у складу са проценом 
утицаја

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Усвојени закони. 
Финансијска средства за поступање у предметима 
правосудне сарадње обезбеђена.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

5.3.1 Усвајање неопходних измена и допуна 
релевантних закона у грађанској области 
(утврђених у нормативном делу процене 
утицаја за правосудну сарадњу у грађанским и 
трговинским  стварима) видети активност бр. 
5.1.3

Видети активност бр. 5.1.3 IV квартал 2022. 
године

Видети активност бр. 5.1.3 Видети активност бр. 5.1.3

5.3.2 Нацрт предлога новог Закона о правосудној 
сарадњи у кривичним стварима са државама 
чланицама Европске уније (утврђених у 
нормативном делу анализе процене утицаја за 
правосудну сарадњу у грађанским и 
трговинским  стварима)                           видети 
5.1.4

Видети активност бр. 5.1.4 IV квартал 2021. 
године

Напомена:
Иста радна група као у 
активности бр. 5.1.4

Усвојен Закон који ће регулисати 
материју правсудне сарадње са 
државама чланицама Европске 
уније
Видети активност бр. 5.1.4

5.3.3 Доношење новог Закона о правосудној сарадњи 
у кривичним стварима са државама чланицама 
Европске уније (утврђених у нормативном делу 
анализе процене утицаја за правосудну 
сарадњу у кривичним)                                   
видети активност бр. 5.1.4

Видети активност бр. 5.1.4 IV квартал 2022. 
године

Напомена: 
Иста радна група као у 
активности бр. 5.1.4 

Усвојен Закон који ће регулисати 
материју правсудне сарадње са 
државама чланицама Европске 
уније
Видети активност бр. 5.1.4

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Република Србија усваја неопходне измене релевантних закона помоћу којих у највећој 
мери усклађује своје правне прописе са правним тековинама Европске уније у области 
правосудне сарадње у грађанским, трговинским и кривичним стварима и обезбеђује 
постојање материјалних услова којима се омогућава правилно спровођење.

Усвојеним изменама и допунама закона нормативни оквир је у највећој мери усклађен 
са правним тековинама ЕУ.
Усвојеним прописом којим се уређује буџет обезбеђени су материјални услови за 
примену прописа из ове области.



5.3.4 Усвајање неопходних измена и допуна 
постојећих закона у области која регулише 
кривично-правну материју (утврђених у 
нормативном делу анализе процене утицаја за 
правосудну сарадњу у кривичним  стварима)                           
видети 5.1.4

Видети активност бр. 5.1.4 IV квартал 2022. 
године

Напомена: 
Иста радна група као у 
активности бр. 5.1.4

Усвојени релевантни закони у 
области која регулише кривично-
правну материју
Видети активност бр. 5.1.4

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈАПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



Потписан споразум. 
Финансијска средства за примену споразума 
обезбеђена. 
Упућен официр за везу у седиште Еуроџаст–а.

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Број решених предмета у области правосудне 
сарадње

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

5.5.1 Припремити извештај о track record табелама у 
области правосудне сарадње у грађанским и 
кривичним стварима

Министарство правде
Министарство финансија 
Канцеларија за људска и 
мањинска права

Континуирано – 
на сваких 6 
месеци

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства правде
2.484 евра годишње
Буџет Министарства финансија
1.242 евра годишње
Буџет Канцеларије за људска и 
мањинска права
1.242 евра годишње

Број решених предмета у области 
правосудне сарадње 

Активност се спроводи континуирано. Током 
друге половине 2020. године, Србија је имала 2373 
нова пристигла захтева (како грађанска тако и 
кривична), а укупно 1467 одлазних захтева. Србија 
је обрадила 2840 пристиглих захтева за правосудну 
сарадњу (како грађанских тако и кривичних). Међу 
онима са којима се Србија бавила, одговорила је 
позитивно на 2166 и одбила 674. Србија је 
обрадила 1550 одлазних захтева за правосудну 
сарадњу (грађанску и кривичну). Међу онима са 
којима се Србија бавила, одговорила је позитивно 
на 1188, а одбила 362. На крају децембра 2020. 
године долазних нерешених предмета било је 3966, 
а одлазних 4059. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО ИСПУЊЕНO

Република Србија закључује споразум о сарадњи са Канцеларијом Европске уније за 
правосудну сарадњу- Еуроџаст за који је неопходно доношење и спровођење закона о 
заштити података о личности у складу са правним тековинама Европске уније. 

Закљученим споразумом са Еуроџаст-ом, Републици Србији омогућена сарадња и 
размена информација.

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 5 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Успостављено статистичко прикупљање података омогућава правовремено 
извештавање о ефикасности у раду.

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

6. Полицијска сарадња и борба против организованог криминала
6.1. ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊА

Република Србија доставља иницијалну евиденцију о ефикасном решавању захтева 
правосудне сарадње у грађанским и кривичним стварима и примени мултилатералних 
конвенција и билатералних споразума у овој области. 



Ефикаснија и успешнија међународна оперативна 
полицијска сарадња. Ефикасно спречавање и 
сузбијање организованог криминала, тероризма и 
других облика међународних криминалних 
активности кроз несметану и безбедну размену 
оперативних података између Републике Србије и 
иностраних партнера. Доступност аката који 
дефинишу поступке међународне оперативне 
полицијске сарадње. Створени наставни планови и 
програми за обуку полицијских службеника. 
Извештаји о обукама. Обезбеђена финансијска 
средства за несметано обављање свих активности. 
Створени нови и ојачани постојећи организациони, 
информациони и кадровски капацитети. Омогућен 
независан рад полиције.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.1.1.1 Анализа нормативног оквира, техничких и 
кадровских капацитета које је потребно 
испунити за успостављање бироа SIRENE 
                                                                                                 
повезано са Акционим планом за улазак у 
Шенгенски простор 

Министарство 
унутрашњих послова

IV квартал 2021. 
године

Твининг пројекат: Подршка у 
припреми успостављања SIRENE 
Бироа у Републици Србији – 
укупна вредност 1.000.000 евра

Одобрена анализа са 
препорукама датим на основу 
реализованог пројекта под 
називом "Подршка у припреми 
успостављања SIRENE Бироа у 
Републици Србији "

Република Србија треба да повећа своје напоре да се усагласи са захтевима Европске 
уније у области полицијске сарадње и борбе против организованог криминала. 
Република Србија спроводи свеобухватну анализу и на основу ње мења свој акциони 
план обезбеђујући: 1. јасан след корака потребних за усклађивање са инструментима 
полицијске сарадње у оквиру Европске уније, 2. преглед потреба за попуњавање 
људских капацитета и потреба за обукама, укључујући, по потреби, кораке за решавање 
питања критичних недостатака, 3. појашњење поступака за оперативну сарадњу између 
различитих организационих јединица у Министарству унутрашњих послова и са 
обавештајним службама, 4. услове за несметану и безбедну размену релевантних 
података, 5. информације о трошковима и одрживим изворима финансирања 
неопходним за делотворно спровођење ових реформи, 6. детаљне кораке за 
успостављање јаких заштитних мера којима се обезбеђује јачање интегритета и 
оперативна независност полицијских служби од политичких интереса и њихова заштита 
од утицаја криминала. 

Пуна хармонизација са правним тековинама Европске уније, у области међународне 
оперативне полицијске сарадње. Попуњени сви капацитети и особље обучено за 
поступање у области међународне оперативне полицијске сарадње и борбе против 
организованог криминала. 

Све организационе јединице Министарства унутрашњих послова и обавештајне 
јединице јасно упознате са поступцима за оперативну сарадњу на основу интерних 
докумената. 

Успостављени сви системи за несметану и безбедну размену оперативних и 
стратешких података. Дефинисани трошкови и стабилни извори финансирања и 
спроведене реформе. Успостављене заштитне мере и независност полицијских служби 
од политичких интереса и утицаја од криминала.



Активност се континуирано спроводи
У периоду од 01.07.2020. године до 31.12.2020. 
године, путем апликације SIENA размењено је 
укупно 3657 порука (послато 1249 и примљено 
2408), док су путем платформе  CT SIENA 
размењене укупно 354 поруке (40 послатих и 314 
примљених). У извештајном периоду, у области 
тероризма размењена је укупно 521 порука (167 
порука преко апликације SIENA и 354 преко 
платформе CT SIENA), у области илегалних 
миграција 722 поруке и 98 у области компјутерског 
криминала. У истом периоду српска полиција је 
имала укупно 326 доприноса у области борбе 
против тешког и организованог криминала (AP 
Cannabis 28, AP Cola 18, AP EnviCrime 2, AP Furtum 
47, AP Heroin 11, AP Migrant Smuggling  92, AP 
Phoeniх 16, AP Smoke 1, AP Sinergу 9, AP Twins 2, 
AP Weapons and Eхplosives 50, AP Cуborg 3, AP 
Soуa 1) и само два доприноса у области борбе 
против тероризма AP Check the Veb. Билтени о 
тероризму и илегалним миграцијама се достављају 
од стране Европола на недељном нивоу и 
прослеђују надлежним јединицама, као и сви други 
извештаји, и то углавном у области сузбијања 
трговине дрогом, оружјем, илегалних миграција, 
фалсификовање новца и компјутерски криминал. 
Српска полиција учествовала је у изради годишњег 
iOCTA (ЕС3 центар је добио три упитника која су 

Број размењених података и 
доприноса у области тероризма, 
илегалних миграција, 
рачунарског и сајбер криминала; 
Број иницираних захтева према 
ЕС3 центру за форензичка 
вештачења; 
Број иницираних захтева према 
Европолу у области илегалних 
миграција, сајбер криминала и 
тероризма; Број међународних 
акција у којима је српска 
полиција узела учешће у 
координацији или уз подршку 
наведених Европолових центара; 
Број публикација Европолових 
центара који су прослеђени 
надлежним организационим 
јединицама МУП-а;  Учешће у 
сачињавању производа агенције 
Европол; Број креираних 
налога за српске полицијске 
службенике на платформи за 
експерте агенције Европол (ЕРЕ); 
Број оперативних састанака 
организованих од стране 
Европолових центара на којима 
је српска полиција узела учешће;  

Буџет Министарства 
унутрашњих послова 
268.272 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Континуирано Министарство 
унутрашњих послова-
Дирекција полиције, 
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу, Управа 
криминалистичке 
полиције, Управа 
граничне полиције

Унапређење сарадње са центрима за борбу 
против тероризма Европола - ЕСТС, борбу 
против кријумчарења миграната - ЕМЅС и 
борбу против сајбер криминала - ЕС3 кроз:
 
1. интензивнију размену података у наведеним 
областима и учешће у међународним акцијама 
и паралелним истрагама 
2. прикључење службеника надлежних 
организационих јединица на Европолову 
платформу за експерте ЕПЕ

6.1.1.2



iOCTA (ЕС3 центар је добио три упитника која су 
попунили наше надлежне јединице на тему 
сексуалног искоришћавања деце на мрежи, 
компјутерског криминала и интернет превара). У 
извештајном периоду српска полиција је успешно 
учествовала у неколико међународних операција у 
складу са оперативним активностима у оквиру 
EMPACT оперативних акционих планова (ОАП), у 
којима је постигла врло добре резултате. У питању 
су следеће операције: 1. JAD DANUBE V (Дани 
заједничке акције DANUBE V), изведени у периоду 
од 11. до 21. септембра 2020. године у области 
борбе против илегалних миграција и трговине 
људима, у којој је српска полиција учествовала 
друге године заредом; 2. JAD SEE - Дани 
заједничке акције Југоисточна Европа, реализовани 
у периоду од 24. до 27. септембра 2020. године у 
области борбе против трговине оружјем, илегалних 
миграција и трговине дрогом, у којима је српска 
полиција по шести пут по реду учествовала у 
области борбе против трговине ватреним оружјем 
(ови JAD  су раније били под називом JAD Западни 
Балкан); 3. Операција SHIELD (претходно 
операције VIRIBUS и MISMED), посвећена борби 
против илегалне трговине лековима 
злоупотребљеном у психотропне, рекреативне и 
допинг сврхе (која је обухватала илегалну трговину 
медицинском опремом, вакцинама и другим 
медицинским материјалом током читаве пандемије 
COVID -19) - спроведена током целе године; 4. 
Операција LAKE посвећена борби против 
кријумчарења стаклених јегуља - спроводила се 
током целе године; 5. Међународна операција у 
складу са ОА 2.9 у оквиру EMPACT OAP for 
EnviCrime , која се фокусирала на кријумчарење 
угрожених врста птица и илегалну трговину и 
транспорт токсичних производа који представљају 
претњу по животну средину - спроводила се током 
целе године; 6. Операција „IOS XI“ (на нашим 
локацијама XI) – спроводила се током целе године, 
у области борбе против продаје фалсификованих 
производа на Интернету. Одржан је велики број 
састанака које је организовао или подржао Европол 
и на којима су присуствовали представници српске 
полиције. Ови састанци су организовани као видео 
конференција због пандемије COVID19 и њихове 
теме су се углавном односиле на случајеве трговине 
дрогом, трговине људима, илегалних миграција и 
трговине оружјем и муницијом.

је српска полиција узела учешће;  
Број размењених података путем 
платформе CT SIENA



6.1.1.3 Активно учешће у аналитичким пројектима 
Европола, одређивање контакт особа за 
координацију комуникације и координацију 
учешћа српске полиције у аналитичким 
пројектима Европола у циљу провере 
доприноса и података кроз базе података 
аналитичких пројеката, сарадњу у 
заједничким/паралелним истрагама и учешће у 
заједничким оперативним састанцима и 
међународним акцијама и пројектима; обуке 
контакт особа за сарадњу са аналитичким 
пројектима Европола; 
Придруживање новим аналитичким пројектима 
у складу са потребама других организационих 
јединица Министарства унутрашњих послова 

Министарство 
унутрашњих послова 
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу, Управа 
криминалистичке 
полиције
Управа граничне полиције 

1. Континурано, 
2. 
IV квартал 2019. 
године - 
ратификација 
Споразума о 
упућивању 
официра за везу 
Европола у 
Републику 
Србију

Буџет Министарства 
унутрашњих послова 
149.040 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

официр за везу Европола у 
Републици Србији,
350.000 динара за 2019. годину –
реализовано

Број размењених порука путем 
SIENA по областима криминала. 
Број доприноса српске полиције 
аналитичким пројектима и број 
иницираних захтева и случајева 
од стране српске полиције према 
аналитичким пројектима којима 
је придружена, број одржаних 
оперативних састанака и 
извештајА, број акција у 
координацији Европолових 
аналитичких пројеката у којима 
је српска полиција узела учешће 
и изештаји о акцијама, извештаји 
о резултатима унакрсних провера 
кроз Европолове базе података; 
Акт о одређеним контакт особама 
за координацију сарадње са 
аналитичким пројектима; број 
обучених службеника за сарадњу 
са аналитичким пројектима 
Европола у складу са 
проблемском наставом на тему 
Међународне оперативне 
полицијске сарадње; обавештења 
Европола о придруживању 
аналитичким пројектима 

Активност се континуирано спроводи
У извештајном периоду, путем апликације SIENA 
размењен је следећи број порука по областима 
криминала: телесне повреде - 34, злоупотреба деце - 
31, дечија порнографија - 21, рачунарски криминал 
- 118, корупција - 5, фалсификовање производа и 
пиратерија - криминал против финансијских 
интереса ЕУ - 6, криминал везан за културна добра - 
7, трговина дрогом - 696, еколошки криминал - 31, 
област фалсификовања докумената - 171, 
фалсификовање других средстава плаћања, осим 
новца -27, фалсификовање новца - 19, преваре - 
340, геноцид, злочини против човечности и ратни 
злочини - 9, илегалне миграције - 722, отмица - 16, 
инсајдерско пословање и манипулација 
финансијским тржиштем - 6, прање новца - 344, 
криминал у вези са моторним возилима - 99, 
убиства - 143, криминал у вези са ХБРН - 8, 
сексуална експлоатација и злостављање - 25, 
расизам и ксенофобија - 6, имовински криминал - 
678, тероризам - 521, трговине угроженим 
животињским и биљним врстама - 25, трговина 
људима - 99, трговина хормоналним супстанцама - 
17, изнуда и рекетирање - 25, трговина људским 
органима и ткивима - 2, трговина оружјем и 
експлозивима - 422. У истом периоду српска 
полиција је имала укупно 326 доприноса у области 
борбе против тешког и организованог криминала 



6.1.1.4 Усвојити Уредбу о националним официрима за 
везу - интерни документ у коме се прецизирају 
улоге, обавезе, задаци и обавезе националних 
официра за везу

Министарство 
унутрашњих послова -
Сектор за међународну 
сарадњу, европске послове 
и планирање у сарадњи са 
Секретаријатом 

I квартал 2021. 
године 

Буџет Министарства 
унутрашњих послова 
трошкови упућивања 
националних официра за везу -
550.000 евра годишње
117.000 евра 
за 2021. годину – трошкови 
успостављања сигурне везе 

Усвојена Уредба о националним 
официрима за везу 

Активност је делимично спроведена.
Након што је у првој поливини 2020. године 
израђен предлог Уредбе о полицијским 
службеницима упућеним у рад у иностранство, 
документ је и даље у процедури усвајања.

борбе против тешког и организованог криминала 
(AP Cannabis 28, AP Cola 18, AP EnviCrime 2, AP 
Furtum 47, AP Heroin 11, AP Migrant Smuggling 92, 
AP Phoenix 16, AP Smoke 1, AP Synergy 9, AP Twins 
2, AP Weapons and Explosives 50, AP Cyborg 3, AP 
Soya 1), и само два доприноса у области борбе 
против тероризма, од којих оба AP Check the Web. 
Одржан је велики број састанака које је 
организовао или подржао Европол на којима су 
присуствовали представници српске полиције. Ови 
састанци су организовани као видео конференције 
због пандемије COVID 19 и њихове теме су се 
углавном односиле на случајеве трговине дрогом, 
трговине људима, илегалних миграција и трговине 
оружјем и муницијом. 
Примљен је велики број извештаја од Европола о 
резултатима унакрисних провера кроз Европол базе 
података.
У извештајном периоду српска полиција је успешно 
учествовала у неколико међународних операција у 
складу са оперативним активностима у оквиру 
EMPACT оперативних акционих планова (ОАП), у 
којима је постигла врло добре резултате. У питању 
су следеће операције: 1. JAD DANUBE V (Дани 
заједничке акције DANUBE V), реализовани у 
периоду од 11. до 21. септембра 2020. године у 



6.1.1.5 Унапредити сарадњу са: 

1. Канцеларијама официра за везу у седишту 
агенције Европол посредством официра за везу 
Републике Србије у Европолу, 

2. Официром за везу агенције Европол у 
Републици Србији на основу заједнички 
успостављеног годишњег плана сарадње који 
дефинише активности официра за везу 
Европола у Републици Србији и односи се на 
промоцију Европолових услуга и производа и 
интензивније укључење српске полиције у 
пројекте под окриљем EMPACT-a и активности 
у складу са Циклусом политике Европске уније 
за међународни и организовани криминал

Министарство 
унутрашњих послова 
Дирекција полиције,
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу – официр за везу 
Републике Србије у 
Европолу, 
Управа криминалистичке 
полиције, Управа 
граничне полиције,
Сектор за међународну 
сарадњу, европске послове 
и планирање 

Континурано, 

IV квартал 2020 - 
ратификација 
Споразума о 
упућивању 
официра за везу 
Европола у 
Републику 
Србију, 

II квартал 2021. 
године - усвајање 
годишњег плана 
сарадње између 
официра за везу 
Европола и 
Министарства 
унутрашњих 
послова 
Републике 
Србије, 

IV квартал 2020. 
године

Напомена:
Буџетирано у оквиру активности 
6.1.1.3 и 6.1.1.4

Извештаји о раду официра за 
везу Републике Србије у 
Европолу; 
Извештаји са одржаних 
билатералних и мултрилатерних 
састанака у седишту Европола;
Потписан и ратификован 
Споразум о упућивању официра 
за везу Европола у Републику 
Србију; 
Израђен и усвојен годишњи план 
сарадње официра за везу 
Европола у Републици Србији са 
Министарством унутрашњих 
послова Републике Србије; 
Број одржаних презентација о 
Европоловим услугама и 
производима; Извештаји о 
учешћу у активностима и 
пројектима под окриљем 
EMPACT-a; 
Број акција у складу са 
оперативним акционим 
плановима и у складу са 
Циклусом политике Европске 
уније у којима је српска полиција 
узела учешће и извештаји о 
резултатима  

1.Активност се спроводи континуирано. 
Oфицир за везу Републилке Србије у Европолу 
редовно сачињава недељне, месечне и годишње 
извештаје о активностима од значаја за Републику 
Србију и Министарство унутрашњих послова 
(информације официра за везу (ОВ) о предлозима, 
тумачењима и препорукама и координација 
мултилатералних и билатералних оперативних 
састанака),  као и редовне извештаје о учешћу у 
активностима и пројектима у оквиру EMPACT. 
Статистички подаци о статусу спровођења 
активности официра за везу Министарства 
унутрашњих послова при Европолу за другу 
половину 2020. године су следећи:
-  Оперативни састанци са официрима за везу ЕУ и 
трећих страна: 30 
- Оперативни и стратешки састанци са одељењима 
Европола: 14
 - Поруке преко Ops и Corps neta Европола: укупно 
221.
Официр за везу пружио је подршку националним 
експертима на видео састанцима одржаним у 
другој половини 2020. године с обзиром на 
чињеницу да није било редовних физичких 
састанака због пандемије COVID19. Такође, 
официр за везу пружио је велику подршку у 
комуникацији између Европола и српске полиције у 
вези са учешћем у EMPACT оперативним 

6.1.1.6 Учествовати у заједничким истражним 
тимовима 

Републичко јавно 
тужилаштво, 
Министарство 
унутрашњих послова, 
Тужилаштво за 
организовани криминал,
Министарство правде

Континурано За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Републичког јавног 
тужилаштва
134.136 евра годишње
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
67.068 евра годишње
Буџет Тужилаштва за 
организовани криминал
33.534 евра годишње
Буџет Министарства правде
11.178  евра годишње

Подаци о формираним 
истражним тимовима
Извештаји о резултатима и 
спроведеним акцијама у оквиру 
заједничких истражних тимова

Активност се спроводи континуирано.
У извештајном периоду није формиран ниједан 
заједнички истражни тим. 



6.1.1.7 Пружати информације агенцији Европол о 
новим идентификованим психоактивним 
супстанцама

Министарство 
унутрашњих послова,
Дирекција полиције, 
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу,
Управа криминалистичке 
полиције,
Министарство здравља

Континурано За оба органа:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
74.520 евра годишње
Буџет Министарства здравља
14.904 евра годишње

Извештаји о новим 
идентификованим 
психоактивним супстанцама, 
сачињени и поднети од стране 
Управе криминалистичке 
полиције и Министарства 
здравља, евиденција на SIENA и 
у информационом систему 
Управе за међународну 
оперативну полицијску сарадњу 
о примљеним извештајима од 
надлежних националних органа 
прослеђених Европолу

Активност се континуирано спроводи.
У извештајном периоду, EMCDDA и Европолу 
путем SIENE није достављен ниједан извештај о 
новооткривеним психоактивним супстанцама у 
складу са Системом раног упозоравања.

6.1.1.8 Унапредити кадровске капацитете 
спровођењем обуке из области међународне 
оперативне полицијске сарадње, у складу са 
препорукама из спроведене ГАП анализе у 
погледу неопходних људских ресурса, правног 
и институционалног оквира за ефикасну 
међународну полицијску сарадњу, као и у 
погледу расположивости, доступности и 
реципроцитету података у циљу 
имплементације Шведске иницијативе, која је 
спроведена од стране шведских експерата

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
134.136 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Обучено 100 % запослених 
Управе за међународну 
оперативну полицијку сарадњу
Спроведен План обуке за 
коришћење база података и 
канала Интерпола и Европола, у 
вези са системима за размену 
података са међународним и 
европским агенцијама, као и 
стандарда о заштити и тајности 
података о личности

Активност реализована.
Како су сви службеници Управе за међународну 
оперативну полицијску сарадњу већ прошли обуку 
на тему Међународне оперативне полицијске 
сарадње, у извештајном периоду није било нових 
обука.



6.1.1.9 Изградња капацитета Националне контакт 
тачке за сарадњу са агенцијом Европол: 

1. Јачање кадровских капацитета кроз 
запошљавање нових службеника и обуке

 2. Јачање материјалних и техничких 
капацитета у циљу подизања нивоа физичко-
техничке заштите објекта

Министарство 
унутрашњих послова 
Дирекција полиције
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу

Континуирано, 
до IV квартала 
2021. године 

IV квартал 2020. 
године

Донација Краљевине Норвешке у 
вредности од 60.000 евра за 
пројекат: „Унапређење 
капацитета у циљу оптимизације 
организације и рада Националне 
јединице Европола и Канцеларије  
официра за везу у Европолу“   
                    
Пројекат 
„Јачање капацитета за борбу 
против организованог криминала 
у складу са АП за Поглавље 24: 
спровођење концепта 
„полицијски послови вођени 
обавештајним информацијама", 
увођење Националног 
криминалистичко-обавештајног 
система (КОС) и јачање 
међународне полицијске сарадње 
(у складу са стандардима 
Европола)

1. Попуњена сва радна места 
(укупно 9 радних места) у 
Националној контакт тачки за 
сарадњу са агенцијом Европол;

Сви новозапослени службении су 
прошли обуку у складу са 
усвојеним програмом 
Проблемске наставе 
"Међународна полиција 
сарадња“; 

Број састанака шефова 
националних јединица Европола - 
HENU (у складу са годишњим 
планом HENU Секретаријата 
Европола) на којима је 
представник Националне контакт 
тачке присуствовао; 

Број семинара, радионица, 
студијских посета и обука на 
којима су учествовали 
службеници Националне контакт 
тачке Европола; 

Израђене стадардне оперативне 
процедуре, које дефинишу 
обавезе и дужности НКТ Србије 
за сарадњу са Европолом и 
Кацеларије српског официра за 
везу, омогућени услови за 
директан приступ националним 
базама података у ЈИС-у; 

Унапређен ниво физичко-
техничке заштите објекта
Обучено 75% особља Управе за 
међународну оперативну 
полицијску сарадњу 

1.Активност је реализована
2.Активност није реализована
Како су сва места у НКТ ЕВРОПОЛ-а Србије 
попуњена и она ради у пуном капацитету, а сви 
службеници обучени према усвојеном програму 
Проблемске наставе на тему Међународна 
оперативна полицијска сарадња, о чему је сачињен 
извештај, у извештајном периоду није било измена, 
односно нових обука. У извештајном периоду су 
одржана два квартална састанка шефова 
ЕВРОПОЛ-ових националних јединица (HENU), у 
видео формату услед епидемиолошке ситуације, и 
то први 3. септембра, и други, 5. новембра, 2020. 
године. На оба састанка су учествовали начелник 
Одељења за послове ЕВРОПОЛ-а и српски официр 
за везу у седишту ЕВРОПОЛ-а у Хагу, Холандија. 
У извештајном периоду није било других састанака 
на којима би учествовали представници НКТ 
ЕВРОПОЛ-а услед епидемиолошке ситуације.
С обзиром да је у току доношење Уредбе о 
полицијским службеницима упућеним на рад у 
иностранство, као и да је донето Упутство о начину 
комуникације и извештавања представника 
Министарства унутрашњих послова који су 
упућени на рад у иностранство, из пројекта 
”Подршка Краљевине Норвешке МУП-у РС је у 
складу са Одобрењем министра унутрашњих 
послова изостављена активност израде стадардне 
оперативне процедуре, које дефинишу обавезе и 
дужности НКТ Србије за сарадњу са Европолом и 
Кацеларије српског официра за везу.

2. Што се тиче физичко техничке заштите, у 
извештајном периоду није било измена у односу на 
претходни, односно измена није било од када за 
тендер у оквиру партије 5 Пројекта "Јачање 
капацитета за борбу против организованог 
криминала у складу са АП за Поглавље 24: 
спровођење концепта "полицијски послови вођени 
обавештајним информацијама", увођење 
Националног криминалистичко-обавештајног 
система (КОС) и јачање међународне полицијске 



6.1.1.10. Ажурирати и спроводити План додатних обука 
за запослене за коришћење апликације SIENA, 
у циљу јачања административних капацитета 
Националне контакт тачке за сарадњу са 
Европолом                                                                                                                                                                                                    

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције 
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу,                               
Управа криминалистичке 
полиције

Континурано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
11.178 евра за један месец
у оквиру редовних активности 
запослених

План обуке ажуриран и 
спроведен

Обучено девет полицијских 
службеника Националне контакт 
тачке за сарадњу са Европолом и
службеници других 
организационих јединица које 
имају директан приступ каналу 
SIENA

Исход обука и позитивни ефекти 
на акције

Активност се спроводи у континуитету.
У извештајном периоду није било нових обука за 
коришћење апликације SIENA. Извршена је 
ревизија пројектних активности у оквиру Резултата 
5 (унапређивање капацитета у циљу оптимизације 
организације и функционисања српске Националне 
контакт тачке ЕВРОПОЛ-а) пројекта "Подршка 
Краљевине Норвешке МУП-у Р Србије" који 
финансира Амбасада Краљевине Норвешке у 
Београду и чији је корисник МУП РС. Ревизијом је 
предвиђена обука 15 припадника МУП-а РС (нових 
корисника у оквиру Управе за међународну 
оперативну полицијску сарадњу, Управе 
криминалистичке полиције и Управе граничне 
полиције) за SIENA, коју би у Београду одржали 
професионални тренери из ЕВРОПОЛ-а. Рок за 
реализацију ове активности у складу са трајањем 
пројекта је 31. март 2021. године.  Тренутно је 
SIENA проширена на пет организационих јединица 
изван НКТ ЕВРОПОЛ-а Србије и сви корисници 
који имају активне налоге и директно користе 
SIENA су обучени за њено коришћење од стране 
службеника НКТ ЕВРОПОЛ-а Србије који имају 
train-the-trainer сертификате.

6.1.1.11. Оснажити кадровске капацитете дежурне 
службе која ради 24/7, за потребе међународне 
оперативне полицијске сарадње, у складу са 
препорукама из спроведене ГАП анализе у 
погледу неопходних људских ресурса, правног 
и институционалног оквира за ефикасну 
међународну полицијску сарадњу, као и у 
погледу расположивости, доступности и 
реципроцитету података у циљу 
имплементације Шведске иницијативе, која је 
спроведена од стране шведских експерата кроз 
пријем нових запослених и обуке 

Министарство 
унутрашњих послова
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу

IV квартал 2020. 
године 

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
134.136 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Попуњено 9 радних места у 
складу са Правилником о 
унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих 
послова попуњена

Израђени извештаји о 
спроведеним обукама нових 
запослених према усвојеном 
програму Проблемске наставе на 
тему Међународна оперативна 
полицијска сарадња

Обучено 100% службеника 
Управе за међународну 
оперативну полицијску сарадњу

Активност се спроводи у континуитету.
Свих 9 радних места у дежурној служби УМОПС је 
попуњено у складу са Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова. Сви 
запослени су прошли обуку према усвојеном 
програму Проблемске наставе на тему 
Међународна оперативна полицијска сарадња и о 
томе је сачињен извештај од стране Сектора за 
људске ресурсе. У извештајном периоду, три 
службеника дежурне службе су учествовала на 
радионици на тему успостављања SIRENE бироа. С 
обзиром да је 100% службеника Управе већ 
обучено, у извештајном периоду није било нових 
обука.



6.1.1.12. Јачати кадровске и оперативне капацитете у 
циљу обезбеђења  предуслова за спровођење 
Прумске одлуке (успостављање техничких 
предуслова на целој територији Републике 
Србије за поуздано прикупљање и употребу 
форензичких материјалних доказа); 

Успоставити техничке предуслове за размену 
података о регистрованим возилима  

Министарство 
унутрашњих послова           
Дирекција полиције,
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу, 
Управа криминалистичке 
полиције - Национални 
центар за 
криминалистичку  
форензику, Управа за 
управне послове,
Сектор за аналитику, 
телекомуникационе и 
информационе 
технологије, Сектор за 
људске ресурсе,
Секретаријат,
Радна група

Континуирано, 
до IV квартала 
2022. године за 
припрему 
пројеката.
                                 
Остало до 
пријема 
Републике Србије 
у чланство 
Европске уније и 
након пријема у 
чланство

Предложено за ИПА 2019 и
ИПА 2020  9.000.000 евра у 
вишефазном пројекту, од 
адаптације до опремања и 
одржавања, како форензичког 
центра на више локација, тако и 
27 полицијских управа, са 
твинингом, 
Предложено за ИПА 2021 – 
5.000.000 евра за надоградњу или 
набавку новог АФИС система 
подесног за конекцију на с-Теста 
систем, 
Шведска билатерална помоћ 
1.000.000 евра 

Израђен детаљни пројектни 
предлог.                              
Успостављена правилна обрада 
„ланца праћења доказа”
Усвојене процедуре и 
подзаконски акти (Правилник, 
упутства, инструкције, СОП). 
Запослени додатни службеници у 
различитим линијама рада за 
примену Прумске одлуке, по 
процени и реализацији тачке 
6.1.1.14 и извештаја из 
претходних ТАIEX асистенција.
Успостављен или надограђен 
АФИС систем који одговара 
Прумском режиму рада; 
Успостављени технички 
предуслови за размену података 
о регистрованим возилима.
Обучено 100% службеника 
Управе за међународну 
оперативну полицијску сарадњу

У извештајном периоду није било активности као 
последица пандемије вируса COVID 19. 

6.1.1.13. Успоставити нове акредитоване форензичке 
методе и одржавати успостављене, у складу са 
Прумском одлуком и повезаним документима 
Европске уније и међународним стандардима 
ISO/IEC 17025 и 17020 
(у складу са Оквирном одлуком Савета 
2009/905/ ПУП, закључци Савета о визији за 
европску форензику до 2020. године) 

Министарство 
унутрашњих послова      
Управа криминалистичке 
полиције - Национални 
центар за 
криминалистичку 
форензику, АТС 
(Акредитационо тело 
Србије)
међународне лабораторије 
и тела ОУН ENFSI
(Европска мрежа 
форензичких научних 
института)

Континуирано, 
сваке године 
надзорна посета, 
сваке четврте 
реакредитација 
нових и 
успостављених 
метода

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
16.715 евра 2020. години
26.500 евра у 2022. години
26.500 евра 
у 2022. години

Потврде – Сертификати о 
акредитацији успостављених 
таксативно одређених 
форензичких метода рада и 
корелација са међународним 
стандардом и објава на сајту 
АТС - Акредитационо тело 
Србије

Активност се континуирано спроводи.     Након 
надзорне посете Акредитационог тела Србије, ДНК 
лабораторија успешно је спровела прелазак на нову 
верзију стандарда  ISO/IEC 17025:2017



6.1.1.14. Проценити форензичке капацитете и потребна 
унапређења

Министарство 
унутрашњих послова      
Управа криминалистичке 
полиције - Национални 
центар за 
криминалистичку 
форензику и Одељење за 
управљање пројектима у 
Сектору за међународну 
сарадњу, европске послове 
и планирање, у сарадњи 
са Министарством 
финансија.

I квартал 2021. 
године

Средства претприступне помоћи - 
Оквирни уговор „Анализа 
капацитета Националног 
криминалистичко-техничког 
центра за будућу имплементацију 
активности у оквиру Акционог 
плана за Преговарачко поглавље 
24, ИПА, неалоцирана средства

Извештај – Анализа о процени 
форензичких капацитета, од 
стране ЕУ експерата са 
препорукама (ИПА програм, 
Конзорцијум IBF)

6.1.1.15. Спровести препоруке анализе:

Припремити подзаконски акт који произилази 
из Закона о националном ДНК регистру 
профила,  

Припремити измене и допуне других закона и 
дефинисати процедуре за успостављање 
националног ДНК регистра, 

Успоставити Codis (FBI) систем или други 
систем који ће бити спреман за аутоматску 
размену података 

Министарство 
унутрашњих послова            

I квартал 2021. 
године – за 
припрему 
предлога 
подзаконског 
аката 
I квартал 2022. 
године – за 
успостављање 
регистра ДНК и 
процедура и 
увођење                      
Codis система 
или другог 
система за 
аутоматску 
размену 

Хардвер за Codis Буџет 
Министарства унутрашњих 
послова 
45.000 евра, за 2022. годину              
ТАIEX - обука за примену 
Прумског споразума - 22.000 
евра годишње - до пријема 

Израђен Нацрт текста 
предложеног  подзаконског 
аката. 
Израђен Нацрт текста 
предложених измена и допуна 
закконских аката.
Усвојен подзаконски акт.
Усвојена Уредба о спровођењу 
Прумске одлуке.
Усвојене релевантне интерне 
процедуре.
Успостављен ДНК регистар и 
одређена контактна тачка за 
размену додатних информација 
након поклапања у бази података 
ДНК 

Извршене су мање измене предлога текста Уредбе о 
начину вођења Националног ДНК регистра и 
ближим условима за размену и преношење 
података, након коментара ЕУ експерта. Такође, 
дат је предлог измена Закона о Националном ДНК 
регистру.

6.1.1.16. Спровести препоруке анализе:

Усагласити нормативни оквир везан за размену 
дактилоскопских података и припремити 
техничке предуслове за омогућавање размене 
података и информација, у складу са Прумском 
одлуком

Министарство 
унутрашњих послова            

До пријема у 
чланство 
ЕУ/подношења 
захтева за учешће 
у Пруму и Теста 
ng систему

ТАIEX - обука за примену 
Прумског споразума - 22.000 
евра годишње - до пријема у 
Европску унију

Помоћ за размену 
дактилоскопских података

Усклађен законодавни оквир са 
Мапом пута за достизање 
техничких предуслова и 
дефинисано неопходно 
побољшање постојећег система за 
Прум



6.1.1.17. Спровести препоруке анализе:

Усагласити законодавни оквир који се односи 
на размену података о регистрацији моторних 
возила и приступ и коришћење ЕUCARIS

Министарство 
унутрашњих послова

До пријема у 
чланство 
ЕУ/подношења 
захтева за учешће 
у Пруму и Теста 
ng систему

ТАIEX - обука за примену 
Прумског споразума - 22.000 
евра годишње - до пријема
2x5 TAIEX асистенције за 
EUROCARIS

Усклађен законодавни оквир
Припремљен и одобрен 
Споразум за приступање 
EUCARIS
Дефинисана Мапа пута за 
достизање техничких предуслова 
и неопходно побољшање 
постојећег система за Прум

6.1.1.18. Припремити и спровести нормативне и 
техничке предуслове за повезивање са Testa-ng 
мрежом

Министарство 
унутрашњих послова
Друга државна тела и 
институције

До пријема у 
чланство 
ЕУ/подношења 
захтева за учешће 
у Пруму и Теста 
ng систему

2 TAIEX асистенције за Testa-ng - 
до пријема у ЕУ

Одређено државно тело за везу.
Припремљен и одобрен 
Споразум за приступање Testa-
ng.
Достигнути технички 
предуслови.

6.1.1.19. Спровођење препорука анализе – у погледу 
развоја IT решења за аутоматску размену 
података, у складу са законодавним оквиром и 
стандардима ЕУ – Анализа и планирање 
развоја техничких капацитета, у складу са 
стандардима и техничким захтевима за 
спровођење Прумске одлуке – Веза: видети 
активност бр. 6.1.14

Министарство 
унутрашњих послова
Председник Радне групе, 
Управа криминалистичке 
полиције – Национални 
центар за 
криминалистичку 
форензику, Управа за 
управне послове, Сектор 
за аналитику, 
телекомуникационе и 
информационе 
технологије, Сектор за 
људске ресурсе,
Секретаријат

До пријема у 
чланство ЕУ

TAIEX асистенција (у оквиру 
Прумске одлуке) / средства 
претприступне помоћи
ИПА оквирни споразум

Избор једне државе чланице у 
односу на врсту података, која ће 
бити парнер и пружати подршку 
приликом спровођења.
Набављен и функционалан 
софтвер.
Обезбеђени технички предуслови 
за евидентирање уноса података 
у националну базу података са 
отисцима прстију, регистрацијом 
возила, ДНК.
Евидентирање упита о 
извршеним проверама у бази 
података.
Евидентирање преклапања, 
одређене контакт тачке за 
податке о ДНК, дактилоскопске 
податке и податке о регистрацији 
возила



6.1.1.20. Спровођење препорука анализе – у погледу 
развоја IT решења за аутоматску размену 
података, у складу са законодавним оквиром и 
стандардима ЕУ  

Анализа и планирање развоја техничких 
капацитета, у складу са стандардима и 
техничким захтевима за спровођење Прумске 
одлуке – Веза: видети активност бр. 6.1.14

Министарство 
унутрашњих послова
Председник Радне групе, 
Управа криминалистичке 
полиције – Национални 
центар за 
криминалистичку 
форензику, Управа за 
управне послове, Сектор 
за аналитику, 
телекомуникационе и 
информационе 
технологије, Сектор за 
људске ресурсе,
Секретаријат

До пријема у 
чланство ЕУ

TAIEX асистенција (у оквиру 
Прумске одлуке) / средства 
претприступне помоћи
ИПА оквирни споразум

Избор једне државе чланице у 
односу на врсту података, која ће 
бити парнер и пружати подршку 
приликом спровођења.
Набављен и функционалан 
софтвер.
Обезбеђени технички предуслови 
за евидентирање уноса података 
у националну базу података са 
отисцима прстију, регистрацијом 
возила, ДНК.
Евидентирање упита о 
извршеним проверама у бази 
података.
Евидентирање преклапања, 
одређене контакт тачке за 
податке о ДНК, дактилоскопске 
податке и податке о регистрацији 
возила

6.1.1.21. Спровођење препорука анализе: побољшати 
капацитет за обуке (одрживост) - видети 
активности бр. 6.1.14

Министарство 
унутрашњих послова
Председник Радне групе, 
Управа криминалистичке, 
Управа за управне 
послове, Сектор за 
аналитику, 
телекомуникационе и 
информационе 
технологије, 
Сектор за људске ресурсе

Континуирано,
до пријема у 
чланство

ТАIEX асистенција – 15.000 евра 
за обуку тренера
После обуке тренера 140.000 
динара годишње

Развијен, усвојен и спроведен 
План и програм обуке, који се 
односи на размену података о 
ДНК, дактилоскопских података 
и података о моторним возилима.
Извештаји и потврде о 
спроведеним обукама 120 
полицијских службеника (по 40 
из сваке области – Обука 
тренера)

6.1.1.22. Успоставити техничке предуслове за 
омогућавање приступа и провера у 
националним и другим базама података о 
украденим моторним возилима  

Министарство 
унутрашњих послова -                 
Управа криминалистичке 
полиције

Сходно договору 
унутар
Министарства 
унутрашњих 
послова, Шенген 
– SIS, након 
пријема у 
чланство ЕУ 

Трошкови су тренутно непознати Број провера везаних за украдена 
моторна возила  
Број пронађених путничких 
моторних возила, на основу 
потрага за украденим путничким 
моторнима возилима у земљи и 
иностранству



6.1.1.24. Применити Споразум потписан са Агенцијом 
Европске уније за обуку органа за спровођење 
закона - ЦЕПОЛ

Министарство 
унутрашњих послова 
Сектор за људске ресурсе, 
Сектор за међународну 
сарадњу, европске послове 
и планирање, Дирекација 
полиције

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
811.323 динара за 2020. годину
Други трошкови ће бити 
покривени из средстава Агенције 
Европске уније за обуку органа за 
спровођење закона - ЦЕПОЛ

Број спроведених обука Број 
обучених полицијских 
службеника у складу са  
програмом Агенције Европске 
уније за обуку органа за 
спровођење закона - ЦЕПОЛ 
(преко електронске мреже
е-Нета, семинара, радионица, 
размена искустава и знања у 
областима од заједничког 
интереса и у другим облицима 
обуке)
Учешће у програму размене 
(ЦЕП)
Национална контакт тачка 
задужена је за извршење 
следећих задатака:
1) Давање доприноса и 
промовисање програма рада, 
годишњих календара, и веб-сајта 
ЦЕПОЛ-а међу службеницима 
органа за спровођење закона 
Републике Србије,
2) Благовремено и транспарентно 
организовање и координација 
именовања одговарајућих 
учесника и експерата за 
активности на националном 

У периоду од 23.01.2020. године до 15.01.2021. 
године, одржано је 33 вебинара на којима је 
учествовало 39 припадника Министарства 
унутрашњих послова, 30 представника јавних 
тужилаштава и 4 учесника са Криминалистичко-
полицијског универзитета. Такође, одржано је 11 
онлајн курсева које је похађало 19 полицијских 
службеника и 11 представника јавних 
тужилаштава.

Унапредити стања јавног реда на спортским 
приредбама кроз: 
јачање капацитета Националног фудбалског 
информационог центра - НФИП, анализом 
ефеката примене правних прописа који уређују 
област одржавања спортских приредби, 
- реализацију обука полицијских службеника
- учешће у раду домаћих и међународних 
радних тела 
- координацију полицијских поступања у 
области спречавања насиља на спортским 
приредбама

Министарство 
унутрашњих послова              
Управа полиције, 
Одељење за праћење и 
спречавање насиља на 
спортским приредбама 

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
1.490.400 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Достигнуто оптимално стање 
безбедности на спортским 
приредбама
Спроведена анализа ефеката 
примене правних прописа 
Израђени извештаји и процена 
обука
Израђени извештаји са учешћа у 
радним телима

Активност се спроводи у континуитету.     У 
извештајном периоду предузете су активности на 
дигитализацији Евиденције лица и догађаја 
везаних за спортске приредбе (евиденција се 
тренутно налази у тестној фази).
Сачињен је Предлог Инструкције о начину 
поступања приликом одржавања спортских 
приредби.
Полицијски службеници су учествовали на 
вебинарима и видео-конференцијама чије су се 
теме односиле на утицај пандемије изазване 
коронавирусом на организацију спортских 
приредби (укупно 5 активности).
Вршено је планирање, координација и праћење 
реализације наложених мера обезбеђења спортских 
приредби и континуирана размена информација са 
надлежним органима других европских земаља, у 
циљу безбедног одржавања спортских приредби.

6.1.1.23.



6.1.1.25. Спровести мере у циљу јачања интегритета 
организационих јединица и запослених у 
Дирекцији полиције

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције 
Сектор за људске ресурсе
Сектор унутрашње 
контроле

Континуирано Пројекат "Регионална сарадња и 
изградња интегритета на 
Западном Балкану" - DCAF

Број спроведених обука Број 
спроведених обука на тему 
јачања интегритета
Број реализованих контролних 
мера и спроведених 
дисциплинских поступака
Број израђених процедура
Број реализованих превентивних 
активности  од стране Сектора 
унутрашње контроле

У извештајном периоду није било активности. 

6.1.1.26. Израдити предлог измена Закона о 
националном ДНК регистру

Министарство 
унутрашњих послова

I квартал 2021. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
7.452 евра за 2020. годину
1.863 евра за 2021. годину
у оквиру редовних активности 
запослених

Израђен предлог измена Закона о 
националном ДНК регистру

6.1.1.27. Усвојити Закон о изменама и допунама Закона 
о националном ДНК регистру

Народна скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

II квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра за 2021. годину
Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2021. годину
Напомена: Трошкови спровођења 
Закона о изменама и допунама 
Закона о националном ДНК 
регистру ће бити дефинисани 
уочи усвајања

Усвојен Закон о изменама и 
допунама Закона о националном 
ДНК регистру

6.1.1.28. Студијска посета аустријској полицији, у 
односу на повезаност националне базе 
података, заснована на препорукама експерта

Министарство 
унутрашњих послова

II квартал 2021. 
године

TAIEX студијска посета
3.000 евра за 2021. годину

Израђен извештај са студијске 
посете

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Потврђени приоритети дефинисани у документуРепублика Србија ефикасно примењује методологију Стратешке процене претњи од 

тешког и организованог криминала - SOCTA, како би развила стратешку слику ризика и 
претњи повезаних са организованим криминалом на својој територији. Република 
Србија користи SOCTA методологију да дефинише приоритете у својој безбедносној 
политици и поступа на основу њих

Дефинисани приоритети

Донете одлуке на стратешком нивоу и рад оперативних служби је усмерен на рад по 
приоритетним областима (организоване криминалне групе и области криминала)

6.2. БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.1.1. Пратити спровођење и извештавати по Плану 
активности за спровођење Процене претњи од 
тешког и организованог криминала - SOCTA 

Напомена:
Потпоглавље III Стратешког плана полиције

Министарство 
унутрашњих послова 
Дирекција полиције –
Управа криминалистичке 
полиције у сарадњи са 
другим надлежним 
органима 

Континуирано 
почев од краја IV 
квартала 2020. 
године

Полугодишње 
извештавање

Буџет Републике Србије
83.835 евра за 2020. годину
у оквиру редовних активности 
запослених

Потпоглавље III Стратешког 
плана полиције испуњено

Министасртво унутрашњих послова је усвојило 
документ СОКТА 2019, за период 2020-2023. 
година. Акциони план за спровођење СОКТА 2019 
је саставни део Стратешког плана полиције 
(Организовани криминал). Управа 
криминалистичке полиције припрема извештаје о 
активностима у складу са Планом који се односи на 
СОКТА 2019 кроз већ успостављену и развијену 
апликацију "Стратешки план полиције". 
Извештавање се врши периодично.

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Координатор за Полицијско- обавештајни модел 
именован
Рад стратешких и оперативних група побољшан на 
свим нивоима
Унапређена је примена Полицијско-обавештајног 
модела у превенцији и борби против организованог 
криминала, тероризма, корупције и других облика 
тешког криминала 
Створени су услови за функционалну употребу ИТ 
платформе за Полицијско-обавештајни модел
Капацитети људских ресурса (службеника) за 
примену Полицијско-обавештајни модел  су 
побољшани
 Унапређена међуагенцијска сарадња и 
координација свих субјеката који учествују у 
сузбијању организованог криминала 
Унапређени кадровски, стручни и материјално-
технички капацитети Тужилаштва за организовани 
криминал и других надлежних државних органа у 
сузбијању организованог криминала, корупције и 
других посебно тешких кривичних дела

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
На основу планиране анализе надлежних органа, Република Србија мења Закон о 
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, 
корупције и других посебно тешких кривичних дела и ојачава своје институционалне 
капацитете на основу: 

Обезбеђивања ефикасне координације и продуктивне сарадње између полиције и 
тужилаца у складу са Закоником о кривичном поступку, којим се јасно дефинишу 
њихове одговарајуће улоге, дужности и надлежности.
Попуњавања преосталих слободних радних места у Тужилаштву за организовани 
криминал и Служби за борбу против организованог криминала у Министарству 
унутрашњих послова
Обезбеђивање јасно дефинисаних потреба за обукама запослених у Тужилаштву за 
организовани криминал-у и Служби за борбу против организованог криминала- и 
реализација истих;
Унапређењем материјалних услова за Тужилаштво за организовани криминал, посебно 
кроз савремени систем управљања предметима, нови аналитички софтвер, и чињењем 
да ИТ системи буду интероперабилни са базама података других релевантних 
институција
Обезбеђивања усклађенијег приступа у полицији за прикупљање и размену 
обавештајних информација, укључујући модернизацију ИТ алата, 
-обезбеђивања несметане сарадње у пракси и безбедне платформе за размену 
информација између Тужилаштва за организовани криминал и Службе за борбу против 
организованог криминала као и са другим релевентаним агенцијама.

Примена Полицијско-обавештајног модела, као модела управљања полицијским 
пословима који је заснован на криминалистичко-обавештајним информацијама, у 
целој Дирекцији полиције је побољшана и његова одрживост је обезбеђена. 

Обезбеђена пуна сарадња између тужилаштва и полиције.

Полиција и тужилаштво су оспособљени за примену најбоље праксе у спровођењу 
проактивних и финансијских истрага. 

Ојачана кадровска структура Тужилаштва за организовани крминал.

Израђена методологија рада и формирања ударних група.

Ојачани капацитети путем формирања интердисциплинарних група.

Унапређена интероперабилност ИТ система. 

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 2



6.2.2.1. Израдити нацрт подзаконског акта из члана 
број 16. став број 4, Закона о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, тероризма и 
корупције којим ће се рокови, начин поступања 
и начин службене комуникације посебних 
одељења виших јавних тужилаштава и 
надлежне организационе јединице за сузбијање 
корупције

Министарство правде 
Министарство 
унутрашњих послова 
Републичко јавно 
тужилаштво  Тужилаштво 
за организовани криминал

IV квартал 2021. 
године 

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства правде
27.945 евра за 2020. годину
55.890 евра за 2021. годину
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
13.972 евра за 2020. годину
27.945 евра за 2021. годину
Буџет Републичког јавног 
тужилаштва
2.795 евра за 2020. годину
5.589 евра за 2021. годину
Буџет Тужилаштва за 
организовани криминал
2.795 евра за 2020. годину
5.589 евра за 2021. годину

Израђен нацрт подзаконског 
акта, у складу са чланом број 16. 
став број 4, Закона о 
организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању 
организованог криминала, 
тероризма и корупције

6.2.2.2. Донети
подзаконски акт из члана број 16. став број 4, 
Закона о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог 
криминала, тероризма и корупције којим ће се 
уредити рокови, начин поступања и начин 
службене комуникације полиције и јавног 
тужилаштва у предметима организованог 
криминала и корупције

Министарство правде – 
министар
Миистарство унутрашњих 
послова - министар

IV квартал 2021. 
године

За ве органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2021. годину
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра за 2021. годину

Подзаконски акт, у складу са 
чланом број 16. став број 4, 
Закона о организацији и 
надлежности државних органа у 
сузбијању организованог 
криминала, тероризма и 
корупције усвојен



6.2.2.3. Јачање капацитета Тужилаштва за 
организовани криминал и посебних одељења за 
сузбијање корупције виших јавних 
тужилаштава, кроз обуке о примени нових 
механизама прописаних Законом о 
организацији и надлежности државних органа 
за сузбијање организованог криминала, 
тероризма и корупције (официри за везу, 
ударне групе, служба финансијске форензике)

Правосудна академија 
Републичко јавно 
тужилаштво
Тужилаштво за 
организовани криминал - 
Посебна одељења  виших 
јавних тужилаштава за 
сузбијање корупције 

Континуирано Пројекат ИПА 2013 - Превенција 
и борба против корупције

Проценат обучених запослених у 
односу на оне којима је потребна 
обука

Активност се рализује континуирано.
Обуке на тему „Оперативни тимови посебних 
одељења за борбу против корупције“, финансирана 
од стране ЕУ пројекта „Превенција и борба против 
корупције“ и Министарства правде САД, ОПДАТ-а 
и буџета Правосудне академије, за циљну групу  од 
35 учесника: заменици тужилаца у одељењима за 
борбу против корупције и полицајци у одељењима 
за борбу против корупције одржане су у првом и 
другом кварталу 2020. године и континуирано ће се 
понављати током 2021. године. Представници 
Тужилаштва за организовани крминал учествовали 
су на вебинарима и радионицама на следеће теме: 
Борба против финансирања тероризма, Јачање 
борбе против транснационалног организованог 
криминала у Југоисточној Европи кроз унапређење 
регионалне сарадње у заплени и одузимању 
имовине, управљању и поновном коришћењу 
одузете имовине, Транснационални организовани 
криминал и регионална сарадња, Борба против 
прања новца, Научене лекције из терористичких 
напада у Шпанији, Форензичка метода за анализу 
писаних исказа, Ефикасна употреба одузимања 
имовинске користи стечене кривичним делима, 
Финансијске истраге, крипто валуте и дигитални 
докази, Трговина дрогом – стратешка анализа, 
Преваре из области игара на срећу, Кривична дела 
кријумчарења и илегалне трговине, Поновно 

6.2.2.4. Јачање капацитета полиције кроз обуке о 
примени нових механизама прописаних 
Законом о организацији и надлежности 
државних органа за сузбијање организованог 
криминала, тероризма и корупције (официри за 
везу, ударне групе, служба финансијске 
форензике)

Министарство 
унутрашњих послова -                   
Центар за основну 
полицијску обуку

Континуирано Буџет Министарства правде
1.242 евра годишње, по једном 
службенику за 20 дана обуке
у оквиру редовних активности 
запослених

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
1.242 евра годишње, по једном 
полицијском службенику за 20 
дана обуке
у оквиру редовних активности 
запослених

Проценат обучених запослених у 
односу на оне којима је потребна 
обука



6.2.2.5. Израда Методологије рада и формирања 
ударних група

Републичко јавно 
тужилаштво Тужилаштво 
за организовани криминал 
Министарство 
унутрашњих послова 
Министарство правде

I квартал 2021. 
године

Пројекат ИПА 2013 - Превенција 
и борба против корупције

Израђен и објављен приручник о 
методологији рада и формиране 
ударне групе

6.2.2.6. Јачање капацитета Службе финансијске 
форензике у Тужилаштву за организовани 
криминал и другим органима кроз редовно 
спровођење обука 

Правосудна академија
Министарство правде
Републичко јавно 
тужилаштво Тужилаштво 
за организовани криминал

Континуирано
Почев од IV 
квартала 2020. 
године 

Буџет Правосудне академије – 
предавачи
63 евра по дану обуке
Буџет Министарства правде
1.242 евра годишње, по једном 
службенику за 20 дана обуке
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Републичко јавног 
тужилаштва
1.242 евра годишње по једном 
службенику за 20 дана обуке
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Тужилаштва за 
организовани криминал   
1.242 евра годишње по једном 
службенику за 20 дана обуке
у оквиру редовних активности 
запослених

Успостављен тим економских и  
форензичких стручњака у 
Тужилаштву за организовани 
криминал

Реализоване обуке економских 
стручњака

Извештаји о спроведеним 
обукама

Тема: „Напредна обука (по практикуму) за 
финансијске истраге и истраживања финансијског 
криминала“. 
Финансиран: Пројекат USAID „За одговорну власт“ 
и буџет Правосудне академије .
Циљна група: виши јавни тужиоци и њихови 
заменици, полицијски службеници, службеници 
Пореске управе, службеници Управе царина, 
самостални учесници 
Циљ: да учесницима пружи смернице и практична 
упутства за поступање у истрагама и суђењима за 
кривична дела са коруптивним елементима; да 
укаже на начине на који се најзначајнији 
међународни стандарди примењују у националним 
оквирима; да појасни стратегије и алате проактивне 
истраге финансијског криминала и корупције; да 
укаже на практичне ефекте који се могу добити 
разрадом ових стандарда кроз добро планирану и 
спроведену истрагу. 
Исходи обуке: По завршетку обуке, учесници 
радионице су добили виши ниво стручних знања о 

6.2.2.7 Анализа потреба за кадровским капацитетима 
Тужилаштва за организовани криминал 
Одељења за борбу против корупције 
Министарства унутрашњих послова и усвајање 
Правилника о систематизацији радних места у 
Тужилаштву за организовани криминал и 
Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Министарству 
унутрашњих послова, у складу са анализом 
потреба

Министарство правде 
Тужилаштво за 
организовани криминал
Државно веће тужилаца

IV квартал 2020. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства правде
11.178 евра за 2020. годину
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
11.178 евра за 2020. годину
Тужилаштва за организовани 
криминал
8.384 евра за 2020. годину
Буџет Државног већа тужилаца
2.795 евра за 2020. годину

Израђена анализа потреба 
кадровских капацитета 
Тужилаштва за организовани 
криминал и одељења за борбу 
против корупције Министарства 
унутрашњих послова

Усвојене измене Правилника о 
систематизацији радних места у 
Тужилаштву за организовани 
криминал

Усвојене измене Правилника о 
унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих 
послова



6.2.2.8 Попуњавање упражњених радних места сходно 
Правилнику о систематизацији радних места у 
Тужилаштву за организовани криминал и 
Одељењу за борбу против корупције 
Министарства унутрашњих послова

Тужилаштво за 
организовани криминал 
Државно веће тужилаца 
Министарство правде
Министарсво унутрашњих 
послова

IV квартал 2020. 
године

Буџет Тужилаштва за 
организовани криминал
14.904 евра годишње за једног 
запосленог
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
14.904 евра
у оквиру редовних активности 
запослених, као и препасподела 
постојећих запослених

Административни капацитети 
ТОК попуњени у складу са 
Правилником о систематизацији 
радних места у Тужилаштву за 
организовани криминал и 
Одељењу за борбу против 
корупције Министарства 
унутрашњих послова

Активност је реализована. Административни 
капацитети ТОК-а попуњени су према стању 
Правилника последњи пут измењеног независно од 
активности 6.2.2.7. У Одељењу за борбу против 
корупције Министарства унутрашњих послова, 
систематизовано је 125 радних места од којих су 
сва попуњена.

6.2.2.9 Анализа потреба за техничком опремом у 
Тужилаштву за организовани криминал 

Министарство правде 
Тужилаштво за 
организовани криминал

IV квартал 2020. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства правде
8.384 евра за 2020. годину
Буџет Тужилаштва за 
организовани криминал
5.589 за 2020. годину

Израђена анализа потреба за 
техничком опремљеношћу

Активност није реализована. Процена потреба за 
унапређење техничке опремљености није урађена. 
Предлог за промену рока IV квартал 2021. 
године

6.2.2.10 Набавка техничке опреме за потребе 
Тужилаштва за организовани криминал,  у 
складу са резултатима анализе

Министарство правде 
Тужилаштво за 
организовани криминал

IV квартал 2020. 
године

Донације међународних 
партнера, у вредности од 500.000 
евра – директна куповина

Купљена техничка опрема за 
потребе Тужилаштва за 
организовани криминал и њено 
функционисање оцењено 
позитивно

Предлог за промену рока  IV квартал 2022. 
године

6.2.2.11 Анализа потреба за обукама у Тужилаштву за 
организовани криминал,  о безбедносним 
аспектима прикупљања и размене података 
путем савремених информатичких алата

Правосудна академија 
Министарство правде   
Тужилаштво за 
организовани криминал

IV квартал 2020. 
године

Буџет Правосудне академије
8.384 евра за 2020. годину
у оквиру редовних активности 
запослених

Израђена анализа потреба за 
обукама са јасно дефинисаним 
потребама запослених у ТОК 

Активност је реализована.                                      
У циљу унапређења квалитета образовних 
активности у оквиру правосудног система, 
укључујући и тужилаштва посебне надлежности,  
Правосудна академија је у новембру и децембру 
спровела анализу процена потреба за обуком 
корисника програма. 
Резултати анализе представљају основу за 
планирање Годишњег програма сталне обуке. 
Тужилаштву за организовани криминал, сваке 
године Правосдуна академија доставља Упитник о 
врсти обука запослених у ТОК.



6.2.2.12 Одржавање обука за запослене у Тужилаштву 
за организовани криминал, о безбедносним 
аспектима прикупљања и размене података 
путем савремених информатичких алата на 
основу потреба дефинисаних анлизом

Правосудна академија 
Министарство правде
Републичко јавно 
тужилаштво Тужилаштво 
за организовани криминал 

Континуирано 
почев од I 
квартала 2020. 
године

Трошкови тренутно непознати -                      
биће познати по завршетку 
анализе, након IV квартала 2020. 
године

Спроведене обуке
Извештаји о спроведеним 
обукама

2/3 обучених запослених у 
односу на оне којима је потребна 
обука

Није било активности у току извештајног периода.

6.2.2.13 Анализа операбилности система за управљање 
предметима као и SIDDA/SIDNA система у 
Тужилаштву за организовани криминал

Министарство правде 
Тужилаштво за 
организовани криминал 

IV квартал 2020. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства правде
12.420 евра за 2020. годину
Буџет Тужилаштва за 
организовани криминал
9.315 евра за 2020. годину   

Извештај о урађеној анализи 
операбилности система за 
управљање предметима и 
SIDDA/SIDNA система у  
Тужилаштву за организовани 
криминал

Реализација активности у току.
Тужилаштво за организовани криминал у свом 
раду користи високо ефикасан и специјализован 
SIDDA/SIDNA систем за управљање 
документацијом и за визуелно-истражни рад над 
доступним базама података. Овај систем омогућава 
спровођење истрага на ефикаснији начин.
Настављено је са активним коришћењем доступних 
модула (ПРОТОКОЛ и СТР. ПОВ.), и пре свега 
претраживача „АРЕС“ а све у циљу олакшавања 
рада на започетим предметима.
Имајући у виду да наредна фаза развоја базе 
података Тужилаштва за организовани криминал 
укључује повезивање софтверског система 
SIDDA/SIDNA са:
- „ПИС“- Правосудним информационим системом
- „КОС“- Криминалистичко-обавештајним 
системом (повезивање државних органа и 
институција које поседује базе података од значаја 
у борби против организованог криминала),
 У последњем кварталу 2020. године извршене су 
неопходне припреме да би будућа реализација 
повезивања била урађена током 2021. године.

6.2.2.14 Унапређење услова рада Тужилаштва за 
организовани криминал како би ефикасно 
спроводиле проактивне истраге кроз повећање 
просторних капацитета/ изградњу зграде у којој 
ће бити смештено ово Тужилаштво за 
организовани криминал, у складу са потребама 
повећаног броја запослених 

Министарство правде IV квартал 2023. 
године 

Буџет Министарства правде
520.000.000 динара за 2021. 
годину
250.000.000 динара за 2022.  
годину

Извештај о повећању/изградњи 
просторија за Тужилаштво за 
организовани криминал



6.2.2.15 Спровести евалуацију ефеката примене новог 
Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Министарства 
унутрашњих послова,  у области Полицијско-
обавештајног модела 

Министарство 
унутрашњих послова    
Дирекција полиције        
Сектор за материјално - 
финансијске послове                         
Сектор за људске ресурсе                       

I квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
12.450 евра за 2020. годину
6.210 евра за 2021. годину

Извештај о  спроведеној 
евалуацији ефеката нове 
организационе структуре

6.2.2.16 Сачинити препоруке за даље измене 
организационе структуре, у складу са 
закључцима спроведене анализе

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције          
Сектор за људске ресурсе                        

II квартал 2021. 
године

Буџет у оквиру Активности 
6.2.2.15

Израђене препоруке за измене 
организационе структуре

6.2.2.17 Обезбедити техничке предуслове у 
Министарству унутрашњих послова за 
успостављање безбедне платформе за размену 
података и информација између државних 
органа и институција узимајући у обзир обавезе 
проистекле из закона, посебно Закон о заштити 
података о личности и у погледу заштите 
интегритета података.

Министарство 
унутрашњих послова 
Тужилаштво за 
организовани криминал, 
као и других државних 
органа и институција, као 
и других државних органа 
и институција

IV квартал 2020. 
године

Пројекат ИПА 2015 –

Јачање капацитета за 
имплементацију националног 
криминалистичко-обавештајног 
система”

Успостављена безбедна 
платформа за размену података и 
информација између 
Министарства унутрашњих 
послова и Тужилаштва за 
организовани криминал, као и 
других државних органа и 
институција

У периоду 29.09.-01.10.2020. године у Шапцу 
предстваник ТОК учествовао је на радионици на 
тему „Имплементација НКОС“ у организацији 
Програма сарадње шведске и српске полиције 
Програм помоћи шведске полиције III (SPAP III).                           
Са друге стране, у оквиру пројекта „Подршка 
стратешком управљању и ЕУ интеграцијама“, који 
се реализује кроз билатералну сарадњу са 
Краљевином Шведском преко Шведске агенције за 
међународну развојну сарадњу СИДА, током друге 
половине 2020. године организована је заједничка 
радионица са представницима свих надлежних 
институција током које је настављен рад на 
активностима у вези са применом Споразума о 
сарадњи у успостављању и развоју националног 
криминалистичко-обавештајног система. У 
сарадњи са добављачима опреме добијене кроз 
пројекат „Јачање капацитета за примену 
Националног кривично-обавештајног система“ - 
ИПА2015, чија је имплементација у току, спроводе 6.2.2.18 Развој стандардних оперативних процедура за 

коришћење безбедне платфоме националог 
криминалиситчко обавештајног система 

Министарство 
унутрашњих послова-                
Сектор за аналитику, 
телекомуникационе и 
информационе 
технологије 
ИТ јединице других 
државних органа и 
институција                      
укључених у Национални 
криминалистичко 
обавештајни систем

IV квартал 2020. 
године

Програм подршке шведске 
полиције Развој Министарства 
унутрашњих послова у оквиру 
СПАП 3, за период 2019-2020. 
година у укупном износу од 
1.650.000 евра

Израђене стандардне оперативне 
процедуре и корисничко 
упутство 

Активност није реализована.               
Реализоваће се у складу са Акционим планом за 
успостављање и развој НКОС у Републици Србији 
(нормативни и технички аспект)



6.2.2.19 Усвојити  стандардне оперативних процедура 
за коришћење безбедне платфоме националог 
криминалистичко обавештајног система 

Министарство 
унутрашњих послова-                
Сектор за аналитику, 
телекомуникационе и 
информационе 
технологије 
ИТ јединице других 
државних органа и 
институција                      
укључених у Национални 
криминалистичко 
обавештајни систем

I квартал 2021. 
године

Програм подршке шведске 
полиције Развој Министарства 
унутрашњих послова у оквиру 
СПАП 3, за период 2019-2020. 
година у укупном износу од 
1.650.000 евра

Усвојене стандардне оперативне 
процедуре и корисничко 
упутство 

6.2.2.20 Обука људских ресурса за успостављање и  
функционисање националног криминалистичко  
обавештајног система

Министарство 
унутрашњих послова    
  Сектор за аналитику, 
телекомуникационе и 
информационе 
технологије
ИТ јединице других 
државних органа и 
институција  
 интер - ресорна радна 
група

IV квартал 2021. 
године

Програм подршке шведске 
полиције - Развој Министарства 
унутрашњих послова,  у оквиру 
СПАП-а III (2019-2020). 
Укупан буџет програма је 
1.650.000 евра. 
Пројекат ИПА 2015 лаки твининг 
пројекат „Јачање капацитета за 
имплементацију националног 
криминалистичко-обавештајног 
система”

Број реализованих обука (на 
основу плана)                          
Број обучених службеника

6.2.2.21 Прилагодити правни оквир потребама 
успостављања и примене Полицијског 
обавештајног система,  у управљању 
полицијским пословима

Министарство 
унутрашњих послова 
Секретаријат 
Министарства Дирекција 
полиције
Министарство правде   
Влада Републике Србије
- Радна група

II квартал 2021. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
15.215 евра за 2020. годину
7.608 евра за 2021. годину
Буџет Министарства правде
8.694 евра за 2020. годину
8.347 евра за 2021. годину
Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2021. годину

Измењено обавезујуће упутство о 
оперативном раду полиције



6.2.2.22 Развити платформу интегрисане информационе 
комуникационе технологије -ИКТ,  
Министарства унутрашњих послова, доступну 
свим корисницима

Министарство 
унутрашњих послова                     
Сектор за аналитику, 
телекомуникације и 
информационе 
технологије,  Дирекција 
полиције                       
Радна група

IV квартал 2021. 
године

Пројекат ИПА 2015 укупне 
вредности од 2.500.000 евра

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
17.388 евра за 2020. годину и 
2021. годину
Буџет Министарства Финансија
6.521 евра за 2020. годину и 
2021. годину

Апликација "Оперативни 
извештаји" се користи у свим 
организационим јединицама 
Дирекције полиције и доступна је 
свим полицијским службеницима

Набављена опрема

Побољшан систем заштите 
података и ИТ система

Све базе података које су 
доступне за Полицијско 
обавештајни модел  су 
интегрисане

6.2.2.23 Развити одрживи систем обуке за Полицијско- 
обавештајни модел

Министарство 
унутрашњих послова                
Сектор за људске ресурсе      
Дирекција полиције

IV квартал 2020. 
године

Пројекат Републике Србије и 
Краљевине Шведске – накнадно 
ће бити утврђена обука и SNPB 
програм 2019-2020

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
17.388 евра за 2020. годину
у оквиру редовних активности 
запослених

Усвојен наставни план и програм 
за анализу ризика 

Усвојен наставни план и програм 
за аналитичку методу Analyst 
Notebook

Усвојен наставни план и програм 
обуке за Стратешку анализу
Број обука                       

Реализација у току.  
Усвојен план и програм анализе ризика.
Усвојен наставни план и програм за аналитичку 
методу Аналитичка свеска.
Наставни план и програм за стратешку анализу је у 
процесу израде. 

6.2.2.24 Спровести обуке у складу са развијеним 
одрживим системом за Полицијско- 
обавештајни модел

Веза са претходном активношћу

Министарство 
унутрашњих послова                
Сектор за људске ресурсе      
Дирекција полиције

Континуирано Пројекат Републике Србије и 
Краљевине Шведске – накнадно 
ће бити утврђена обука и SNPB 
програм 2019-2020

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
17.388 евра за 2020. годину
у оквиру редовних активности 
запослених

Извештаји и спроведеним 
обукама

Број спроведених обука

Број обучених полицијских 
службеника – 100% обухваћених 
полицијских службеника

Веза са претходном активношћу

6.2.2.25 Урадити мапирање криминала у Министарству 
унутрашњих послова

Министарство 
унутрашњих послова                     
Дирекција полиције
Сектор за аналитику, 
телекомуникације и 
информационе 
технологије  

IV квартал 2021. 
године

Предложено за Пројекат ИПА 
2019

Мапирање криминала је у 
употреби у Министарству 
унутрашњих послова и доступна 
свим нивоима полиције

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈАПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



Међународна усклађеност у прикупљању података 
о кривичним делима/криминалитету.
Прецизније вођење статистика о кривичним делима

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.3.1. Извршити мaпирање кривичних дела - 
Шифарник

Републички завод за 
статистику Републике 
Србије
у сарадњи са Радном 
групом (Министарство 
унутрашњих послова
Републичко јавно 
тужилаштво
Министарство правде
Управа за извршење 
кривичних санкција

IV  квартал 2020. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Републичког завода за 
статистику Републике Србије
3.726 евра за 2020. годину
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
3.726 евра за 2020. годину
Буџет Републичког јавног 
тужилаштва
2.484 евра за 2020. годину
Буџет Министарства правде
2.484 евра за 2020. годину
Буџет Управе за извршење 
кривичних санкција
2.484 евра за 2020. годину
Буџет Правног факултета 
Универзитета у Београду
2.484 евра за 2020. годину

Израђен Шифарник кривичних 
дела за кривична дела према 
Кривичном законику и ван истог, 
према Међународној 
класификацији кривичних дела у 
статистичке сврхе –ICCS

Радна група је урадила прву верзију  Шифарника 
кривичних дела за кривична дела према 
Кривичном законику и ван истог, према 
Међународној класификацији кривичних дела -
ICCS у 2019.                         У извештајном 
периоду, због пандемије Covid-19, радна група је 
одржала један састанак. Због немогућности 
одржавања "нормалних" састанака Радне групе, 
није завршен започети процес. Предлог  за измену 
рока II квартал 2021.  

6.2.3.2. Достављање шифарника UNODC, на мишљење 
и одобравање

Републички завод за 
статистику Републике 
Србије

II квартал  2020. 
године

Нема додатних трошкова Закључак Владе којим се 
прихвата Информација о 
усклађивању шифарника са 
UNODC методологијом - након 
слања и потврда од стране 
UNODC 
Добијена потврда од стране 
UNODC.

6.2.3.3 Усвајање и примена Шифарника Републички завод за 
статистику Републике 
Србије

IV квартал 2021. 
године

Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2021. годину
у оквиру редовних активности 
запослених

Закључак Владе којим се 
Класификација усваја и 
примењује

Систем прикупљања статистичких података о кривичним делима усклађен са UNODC 
међународним стандардима

Република Србија успоставља систем редовног прикупљања унифицираних 
статистичких података о криминалним делима у односу на UNODC Међународну 
класификацију кривичних дела за статистичке потребе. 



ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Законом дефинисани и уређени укупни капацитети 
надлежних органа за спровођење пресретања 
комуникација, као једне од посебних доказних 
радњи, за кривичне истраге, у складу са 
нормативним оквиром и добрим праксама 
Европске уније у овој области

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.4.1. Дефинисање области и аспеката које треба да 
обухвати компаративна анализа, као и питања 
од интереса на које треба да анализа одговори 
(кадровски, технички, институционални, 
финансијски и други аспекти различитих 
модела примене посебних истражних радњи), 
као и предлог финансирања Пројекта 
спровођења Компаративне анализе.

Канцеларија Савета за 
националну безбедност и 
заштиту тајних података-  
у сарадњи са 
Министарством правде                
Безбедносно-
информативном агенцијом 
Министарством одбране                       
Војно-безбедносном 
агенцијом и другим 
надлежним 
организационим 
јединицама Министарства 
унутрашњих послова   
Министарство финансија

IV квартал 2020. 
године 

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Канцеларије Савета за 
националну безбедност и 
заштиту тајних података
1.242 евра за 2020. годину
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
1.242 евра за 2020. годину
Буџет Министарства правде
621 евра за 2020. годину
Буџет Безбедносно-
информативне агенције
621 евра за 2020. годину
Буџет Министарства одбране
315 евра за 2020. годину
Буџет Војно-безбедносне агенције
315 евра за 2020. годину
Буџет Министарства финансија
315 евра за 2020. годину

Дефинисани и израђени план 
рада, циљеви и задаци 
Интерресорне радне групе

Активност није реализована, због пандемије  
Covid 19. Предлог за измену рока: III квартал 
2021. година

Република Србија редефинише улогу обавештајне службе у кривичним истрагама како 
би обезбедила јасно одвајање мандата и прописа који се односе на пресретање 
комуникација у кривичним истрагама, с једне стране, и у безбедносне сврхе, с друге 
стране, и успоставила снажан механизам за надзор како би се избегле злоупотребе

Одвојене надлежности и прописи који се односе на пресретање комуникација у 
кривичним истрагама, од надлежности и прописа који се односе на пресретање 
комуникација у безбедносне сврхе.
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6.2.4.2. Компаративна анализа улоге и праксе служби 
безбедности и полиције земаља чланица 
Европске уније у спровођењу посебних 
доказних радњи - мера тајног надзора, у току 
кривичне истраге

Канцеларија Савета за 
националну безбедност и 
заштиту тајних података-  
у сарадњи са 
Министарством правде                
Безбедносно-
информативном агенцијом 
Министарством одбране                       
Војно-безбедносном 
агенцијом и другим 
надлежним 
организационим 
јединицама Министарства 
унутрашњих послова и  
Министарство финансија

III квартал 2021. 
године 

Пројекат Краљевине Шведске: 
"Подршка развоју у оквиру 
стратешког управљања и 
европским интеграцијама у 
Министарству унутрашњих 
послова Републике Србије“

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Канцеларије Савета за 
националну безбедност и 
заштиту тајних података
2.484 евра за 2020. годину
2.484 евра за 2021. годину
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
2.484 евра за 2020. годину
2.484 евра за 2021. годину
Буџет Министарства правде
1.242 евра за 2020. годину
1.242 евра за 2021. годину
Буџет Безбедносно-
информативне агенције
1.242 евра за 2020. годину
1.242 евра за 2021. годину
Буџет Министарства одбране
621 евра за 2020. годину

Израђена Koмпаративна Анализа 



6.2.4.3. Израда Плана спровођења на основу препорука 
Бироа
(Министарство одбране: Предлог за ревизију 
законодавства који је у складу са планом Владе 
за спровођење 
Безбедносно-информативна агенција: Процена 
трошкова у складу са планом имплементације.
Министарство унутрашњих послова и 
Републичко јавно тужилаштво: Нацрт Процене 
капацитета и плана потребних средстава у 
складу са Планом за спровођење
Канцеларија Савета за националну безбедност 
и заштиту тајних података: Нацрт заједничког 
плана процене капацитета и трошкова и 
представљање Бироу  за координацију служби 
безбедности у Републици Србији), који ће 
садржати јасан концепт и дефинисане 
активности са роковима за спровођење и 
евалуацију.

Канцеларија Савета за 
националну безбедност и 
заштиту тајних података-  
у сарадњи са 
Министарством правде                
Безбедносно-
информативном агенцијом 
Министарством одбране                       
Војно-безбедносном 
агенцијом и другим 
надлежним 
организационим 
јединицама Министарства 
унутрашњих послова  
Министарство финансија

IV квартал 2021. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Канцеларије Савета за 
националну безбедност и 
заштиту тајних податала
2.484 евра за 2020. годину
7.452 евра за 2021. годину
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
2.484 евра за 2020. годину
7.452 евра за 2021. годину
Буџет Министарства правде
1.242 евра за 2020. годину
3.726 евра за 2021. годину
Буџет Безбедносно-
информативне агенције
1.242 евра за 2020. годину
3.726 евра за 2021. годину
Буџет Министарства одбране
621 евра за 2020. годину
1.863 евра за 2021. годину
Буџет Војно-безбедносне агенције
621 евра за 2020. годину
1.863 евра за 2021. годину

План спровођења усвојен од 
стране Владе 

6.2.4.4. Спровођење одлуке Владе која ће садржати 
јасан концепт и дефинисане активности са 
роковима за спровођење и евалуацију плана

Канцеларија Савета за 
националну безбедност и 
заштиту тајних података-  
у сарадњи са 
Министарством правде                
Безбедносно-
информативном агенцијом 
Министарством одбране                       
Војно-безбедносном 
агенцијом и другим 
надлежним 
организационим 
јединицама Министарства 
унутрашњих послова  
Министарство финансија

Почев од IV 
квартала 2021. 
године

Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2021. годину
у оквиру редовних активности 
запослених

Усвојена Одлука Владе
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Повећан број паралелних финансијских истрага, 
нарочито у случајевима корупције и организованог 
криминала. 
Унапређен законски оквир за борбу против прања 
новца и финансирања тероризма.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.5.1. Јачање стручних капацитета кроз 
континуирану обуку полицајаца и тужилаца и 
судија која се односи на обављање сложених 
финансијских истрага које се воде паралелно са 
кривичним истрагама и поступцима 
привременог и трајног одузимања имовине 
проистекле из кривичног дела

Напомена:
У циљу промоције активности у вези са 
усклађивањем судске праксе одузимања 
имовине, Правосудна академија је 2019. године 
иницирала израду другог, свеобухватнијег 
приручника за правосуђе

Правосудна академија
Министарство 
унутрашњих послова- 
Управа криминалистичке 
полиције
Републичко јавно 
тужилаштво

Континуирано Пројекат ИПА 2013 Превенција и 
борба против корупције

Обука спроведена 

Реализована студијска посета

Упоредни преглед података свих 
државних институција спроведен

Спроведена обука за вођење 
сложенијих финансијских 
истрага паралелно са кривичним 
истрагама 

Радни састанци на којима су 
дефинисани проблеми око 
усаглашавања судске и 
тужилачке праксе у предметима 
одузимања имовине 

Као резултат спроведених обука:
Квалитет и квантитет одузете и 
конфисковане имовине

Примена проширеног одузивања 
имовине
  

Тема: „Сузбијање корупције и организованог 
криминала, Спречавање прања новца“:                                                                         
- 4 дводневне радионице на тему: „Напредна обука 
(по Практикуму) за финансијске истраге и 
истраживања финансијског криминала“, и то 
укупно 32 учесника:                                                                                 
- 02-03. јула 2020.године у хотелу „Александар“ у 
Новом Саду (15 учесника) 
- 10-11. септембра 2020.године у хотелу „Хилтон“ у 
Београду (17 учесника).                                        
Тема: „Превенција и борба против корупције 
Модул 1:Примена Закона о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, тероризма и корупције – 
Анализа прописа у области јавних набавки и 
приватизација, одузете имовине проистекле из 
кривичног дела и одговорности правних лица за 
кривична дела у борби против корупције“. 
Финансиран: Пројекат ЕУ „Превенција и борба 
против корупције“ и буџет Правосудне академије. 
Циљна група: судије Виших судова, заменици 
тужиоца из Виших и Основних јавних 
тужилаштава, Дирекција полиције, УКП-а и то из 
СБПОК-а/ОСОФК-а, из СБПОК-а/ЈФИ-а и из 
ОБПК-а, представници из Пореске полиције, 
Управе царина, Управе за спречавање прања 
новца, ДРИ, Министарства финансија, 
Министарства правде, Канцеларије за јавне 

6.2.5.2. Јачање стручних капацитета кроз 
континуирану обуку полицајаца и тужилаца, 
која се односи на обављање сложених 
финансијских истрага које се воде паралелно са 
кривичним истрагама, у циљу постизања 
синергије у проактивном деловању

Правосудна академија
Министарство 
унутрашњих послова- 
Управа криминалистичке 
полиције
Републичко јавно 
тужилаштво

У складу са 
роковима 
дефинисаним у 
оквиру Страт
егије

Твининг
Пројекат 
ИПА 2013 
Борба против организованог 
криминала
укупна вредност 1.500.000 евра

Обука спроведена 

Реализована студијска посета 

Спроведен упоредни преглед 
података свих државних 
институција 

Спроведена обука за вођење 
сложенијих финансијских 
истрага паралелно са кривичним 
истрагама 

Унапређени капацитети Јединице за финансијске истраге кроз обуке и материјално - 
техничка улагања.  Извршена анализа усклађености националног законодавства са 
препорукама ФАТФ, уз одабир модела потребног за постизање пуне усаглашености.

Република Србија усклађује своје законодавство са 40 FATF-a препорука, спроводи 
своју Стратегију истрага финансијског криминала, укључујући и организовање 
потребних обука  које се односе на област финансијских истрага и систематски 
спроводи финансијске истраге истовремено са кривичним истрагама у вези са 
корупцијом и организованим криминалом



6.2.5.3. Јачање административних капацитета 
специјализоване Јединице за финансијске 
истраге  Министарства унутрашњих послова 
која ће вршити функцију Канцеларије за 
повраћај имовине- АРО канцеларије, на основу 
резултата извршене анализе 

Министарство 
унутрашњих послова 
Управа криминалистичке 
полиције Служба за борбу 
против организованог 
криминала, Јединица за 
финансијске истраге и 
други надлежни органи

IV квартал 2020. 
године

Опрема из постојећих ресурса 
Предложено за ИПА 2017 
1.500.000 евра - за опрему                       

Повећан број запослених у 
Јединици за финансијске истраге 
- са 57 на 63 полицијска 
службеника 

Спроведена обука      Набављена 
опрема                        

Активност није реализована. Од 64 
систематизованих радних места, у овом тренутку је 
попуњено 60.

6.2.5.4. Израдити анализу усклађености нормативног 
окира РС са препорукама ФАТФ за вођење 
финансијских истрага паралелно са кривичним 
истрагама, на основу које ће бити израђен 
стратешки оквир у области борбе против 
финансијког криминала и пратећи Акциони 
план

Веза:
Ревидирани АП за Поглавље 23 – Правосуђе и 
основна права, активност 2.3.2.1

Министарство надлежно 
за послове правосуђа 
правосуђа држaвни 
сeкрeтaр зa питaњa 
кoрупциje
Републичко јавно 
тужилаштво
Тужилаштво за 
организовани криминал
Министарство 
унутрашњих послова
Министарсво финансија - 
Управа за спречавање 
прања новца

За анализу: IV 
квартал 2020. 
године

За стратешки 
документ: IV 
квартал 2021. 
године

IPA 2019 - 5.000.000 € (Подршка 
АП 23 Борба против корупције и 
Основна права – ФФ)

Сачињена анализа усклађености 
нормативног оквира са 
релевантним препорукама 
ФАТФ.

Израђен стратешки оквир у 
области борбе против 
финансијког криминала и 
пратећи Акциони план.

У децембру 2020.године на седници Народне 
скупштине усвојене су измене и допуне Закона о 
спречавању прања новца и финансирања 
тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 
91/2019 и 153/20, у даљем тексту: Закон). Разлози 
за усвајање измена и допуна Закона су усклађивање 
са Законом о дигиталној имовини који не 
свеобухватан и детаљан начин уређује издавање и 
трговање дигиталном имовином, услуге које се у 
вези с том имовином могу пружати, као и 
привредна друштва која могу пружати те услуге. 
Истовремено се врши и потпуно усклађивање с 
међународним стандардима у овој области који су 
дефинисани ФАТФ (Financial Action Task Force) 
препорукама (Препорука 15), који захтевају 
лиценцирање или регистрацију лица која пружају 
услуге повезане с виртуелном имовином (енг. 
virtual assets service providers), а водило се рачуна и 
о одредбама Пете директиве Европске уније о 
спречавању прања новца и финансирања 
тероризма.
Усвајањем измена и допуна Закона унапређен је 
систем за спречавање прања новца и финансирања 
тероризма у делу који се односи на дигиталну 
имовину и постављен основ за ефикасан надзор над 
применом Закона од стране лица која пружају 
услуге повезане с дигиталном имовином, између 
осталог, и увођењем ефикасног система 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈАПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 6 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



Успостављање новог канала за размену 
информација о имовини проистеклој из кривичног 
дела                               Значајно повећан број 
примљених и упућених захтева, са циљем 
идентификовања имовине проистекле из кривичног 
дела, ради њеног привременог и трајног 
одузимања, у земљи и иностранству

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.6.1. Формирање електронске базе података о 
привремено и трајно одузетој имовини којом 
Управља дирекција са проценама вредности 
имовине и могућношћу претраге базе података 
по најразличитијим критеријумима

Министарство правде - 
Дирекција за управљање 
одузетом имовином

Почев од IV 
квартала 2022. 
године

Буџет Министарства правде                        
биће накнадно одређено

Успостављена и у потпуности 
операбилна база  података која 
омогућава управљање 
предметима у раду Дирекције за 
управљање одузетом имовином

6.2.6.2 Формирање мутриресорне радне групе која ће 
извршити анализу правног оквира  у области 
повраћаја имовине и усклађености са правним 
тековинама Европске уније у овој области 

Министарство правде  
Министарство 
унутрашњих послова                                                  
Републичко јавно 
тужилаштво Тужилаштво 
за организовани криминал                                    
Посебно одељење Вишег 
суда у Београду                                
Врховни касациони суд                                                
Привредни суд

IV квартал 2020. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2020. годину

Редовни састанци Радне групе 

Извештаји са састанака 

Извештај о анализи усклађености 
правног оквира са правним 
тековинама Европске уније у 
области повраћаја имовине

6.2.6.3 Извршити измену/допуну нормативног оквира 
или спровођење других мера потребних за даље 
усклађивање нормативног оквира у складу са 
анализом 

Министарство правде  
Министарство 
унутрашњих послова 
Републичко јавно 
тужилаштво Тужилаштво 
за организовани криминал                  
Посебно одељење Вишег 
суда у Београду Врховни 
касациони суд                  
Привредни суд 

IV квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених

3.105 евра годишње за једног 
представника радне групем у 
трајању од 50 радних дана

Израђен Нацрт измена и допуна 
нормативног оквира у области 
повраћаја имовине

Република Србија усваја ново законодавство у области повраћаја имовине у складу са 
правним тековинама Европске уније у овој области, са препорукама да се примене и 
виши стандарди,  успоставља Канцеларију за повраћај имовине, која треба да буде у 
могућности да адекватно управља овом имовином и буде на одговарајући начин 
опскрбљена ресурсима у погледу особља, опреме и буџета. Србија омогућава 
иницијалну евиденцију повећаног броја предмета и већег обима одузете имовине 
проистеклих из кривичних дела, посебно у случајевима организованог криминала и 
прања новца. 

Успостављање Канцеларије за повраћај имовине у пуном административном и 
кадровском капацитету, у оквиру Јединице за финансијске истраге 

Канцеларија АРО оспособљена да размењује информације за сва кривична дела 
наведена у Одлуци 2007/845 и да води званичну евиденцију размењених информација 
путем овог канала



6.2.6.4 Усвојити измене/допуне нормативног оквира 
или спровођење других мера потребних за даље 
усклађивање нормативног оквира у складу са 
анализом

Народна скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

IV квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра за 2021. годину

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2021. годину

Нацрт измена и допуна 
нормативног оквира у области 
повраћаја имовине усвојен

6.2.6.5 Унапредити функционалност Канцеларије за 
повраћај имовине - АРО, кроз измене и допуне 
Закона о одузимању имовине проистекле из 
кримичног дела

Министарство 
унутрашњих послова
Влада Републике Србије
Народна скупштина 
Републике Србије

I I квартал 2021. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
17.388 евра за 2020. годину
8.694 евра за 2021. годину
Буџет Владе Републике Србије 
633 евра за 2021. годину
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра за 2021. годину

Канцеларија за повраћај имовине 
- АРО, оспособљена да размењује 
информације о свим врстама 
кривичних дела, наведених у 
оквиру Одлуке 2007/845, као и да 
води званичну евиденцију  
размењених података кроз овај 
канал

6.2.6.6 Побољшати међународну сарадњу 
потписивањем уговора са дирекцијама у 
региону и Европској унији
Веза: 
ревидирани Акциони план за Поглавље 23 – 
Правосуђе и основна права, активност 2.3.5.2

Министарство правде
Дирекција за управљање 
одузетом имовином 

Континуирано За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих поцлова
44.712 евра годишње
Буџет Дирекције за управљање 
одузетом имовином
29.808 евра годишње

Број закључених уговора са 
дирекцијама у региону и у 
Европској унији



6.2.6.7 Процена потреба за усвајање документа јавне 
политике у области организованог криминала и 
високе корупције

Министарство правде
Министарство 
унутрашњих послова
Агенција за борбу против 
корупције
Републичко јавно 
тужилаштво
Судови

II квартал 2021. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
4.968 евра за 2020. годину
2.434 евра за 2021. годину
Министарство правде
6.210 евра за 2020. годину
3.105 евра за 2021. годину
Буџет Агенције за борбу против 
корупције
2.484 евра за 2020. годину
1.242 евра за 2021. годину
Буџет Републичког јавног 
тужилаштва
1.242 евра за 2020. годину
612 евра за 2021. годину

Спроведена процена потреба

6.2.6.8 Израдити нацрт предлога релевантних 
докумената јавне политике у области 
организованог криминала и високе корупције, 
у складу са резултатима процене потреба

Министарство правде
Министарство 
унутрашњих послова
Агенција за борбу против 
корупције
Републичко јавно 
тужилаштво
Судови

I квартал 2022. 
године

Трошкови за сада нису познати Израђени предлози докумената 
јавне политике у области 
организованог криминала и 
високе корупције

6.2.6.9 Упознати се са најбољом праксом у вези са 
одузимањем имовине без осуде и анализа 
постојећег нормативног оквира 

Министарство правде
Министарство 
унутрашњих послова
Агенција за борбу против 
корупције
Републичко јавно 
тужилаштво
Судови

II квартал 2021. 
године и 
континуирано

TAIEX у износу од 3.000 евра Извештаји TAIEX посета и 
мисија Анализа нормативног 
оквира урађена



6.2.6.10 Спровести анализу техничке опремљености и 
потреба Управе криминалистичке полиције за 
спровођење посебних доказних радњи

Министарство 
унутрашњих послова

II квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
2.484 евра за 2020. годину
1.242 евра за 2021. годину

Спроведена анализа

6.2.6.11 Набавка техничке опреме за Управу 
криминалистичке полиције у складу са 
анализом

Министарство 
унутрашњих послова

IV квартал 2021. 
године

Донације / Пројекти Буџет
Трошкови за сада нису познати 

Набављена техничка опрема

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Извештај Манивала и ФАТФ о напретку Републике 
Србије на испуњавању препорука Манивала, 
годишњи и други извештаји о раду 
Координационог тела за спречавање прања новца и 
финансирања тероризма, Републичког јавног 
тужилаштва, Министарства унутрашњих послова и 
Управе за спречавање прања новца.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 7 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Република Србија унапређује борбу против прања новца, у складу са недавним 
препорукама MONEYVAL-а у извештају о оцени Републике Србије и обезбеђује 
иницијалну евиденцију повећаног броја сумњивих трансакција које су пријављене 
Финансијској обавештајној јединици и обезбеђује да се оне проактивно користе у 
кривичним истрагама. 

Република Србија је унапредила систем борбе против прања новца и финансирања 
тероризма у складу са препорукама из извештаја Манивала од 2016. године 

Иницијална евиденција повећаног броја пријава сумњивих трансакција пријављених 
финансијско - обавештајној служби Републике Србије унапређена и обезбеђена 
(Управи за спречавање прања новца) и обезбеђује да се оне проактивно користе у 
кривичним истрагама



6.2.7.1. Спровести обуку органа који учествују у 
проактивним истрагама организованог 
криминала,  економског и финансијског 
криминала, као и за кривично дело прање 
новца како би проактивно поступали са  
извештајима  о сумњивим трансакцијама  

Правосудна академија 
Министарство 
унутрашњих послова 
Републичко јавно 
тужилаштво Врховни 
касациони суд 
Министарство финансија -
Управа за спречавање 
прања новца и други 
органи за спровођења 
закона

Континуирано, у 
складу са 
роковима 
дефинисаним у 
оквиру пројекта

у оквиру редовних активности 
запослених

62 евра по службенику, за један 
дан обуке

Усвојен план и програм обуке   
                                             
Извештаји о спроведеним 
обукама 

Као резултат спроведених обука:

Број и квалитет сумњивих 
трансакција и њихова 
релевантност и ефикасност у 
фази истраге и суђења

Тема: „Међународни програм сертификације у 
области истраживања и спречавања прања 
новца (CAMS)“. 
Финансиран: Канцеларија за међународну помоћ, 
усавршавање и професионалну обуку у правосуђу 
Министарства правде САД и буџет Правосудне 
академије. 
Циљна група: судије основних и виших судова, 
основни и виши јавни тужиоци и њихови 
заменици, полицијски службеници, самостални 
учесници 
Циљ: развијање и повећање капацитета судија, 
тужилаца, полиције и службеника за везу за 
истраживање и процесуирање коруптивних 
предмета, финансијских превара и привредног 
криминала. 
Исходи обуке: проласком свих фаза 
специјалистичке обуке у области откривања прања 
новца учесници су припремљени за полагање 
испита за добијање међународног сертификата за 
рад у овој области. 
Садржај обуке: 
- Ризици и методи прања новца и финансирања 
тероризма; 
- Шта је прање новца? 
- Три фазе у циклусу прања новца; 
- Економске и друштвене последице прања новца; 
- AML/CFT програми усаглашености и 

6.2.7.2. Редовно ажурирање Регистра стварног 
власништва, на основу Закона о централној 
евиденцији стварних власника, Службени 
гласник Републике Србије, број 41/2018 и 
91/2019

Агенција за привредне 
регистре  

Континуирано Буџет Агенције за привредне 
регистре
59.616 евра годишње

у оквиру редовних активности 
запослених

Успостављен регистар стварног 
власништва, као нови регистар у 
оквиру Агенције за привредне 
регистре                              

Извештаји о регистрацији

До 31. децембра 2020. године Агенција за 
привредне регистре Републике Србије (АПР) је 
поднела око 1.900 захтева за покретање 
прекршајног поступка, због чињеница да правно 
лице и његов правни заступник који се сматраку 
прекришиоцима нису:
до 31. децембра 2020. године, извршили 
евидентирање података о стварном власнику 
Регистрованог субјекта у Централној евиденцији 
стварних власника (у даљем тексту: Централна 
евиденција) коју води Агенција за привредне 6.2.7.3. Наставити са спровођењем надзора над 

непрофитним организацијама, анализирати 
резултате и састављати статистичке извештаје о 
спроведеним надзорима

Веза активност 4.3.3 
Акционог плана за 
спровођење Стратегије за 
борбу против прања новца 
и финансирања 
тероризма.

Континуирано Буџетирано у оквиру активности 
број 4.3.3 Акционог плана за 
спровођење Стратегије за борбу 
против прања новца и 
финансирања тероризма – у 
оквиру редовних активности 
запослених

Извештаји о обављеној 
непосредној контроли 
непрофитних организација

У извештајном периоду, порески и управни 
инспектори су извршили укупно 18 
консолидованих контрола. Управни инспекторат је 
изрекао 24 мере, поднео 1 прекршајну пријаву, а 
Пореска управа 7. Извештаји из 5 консолидованих 
контрола још увек нису доступну јер су у току. Све 
контроле су биле ванредне, без претходне најаве. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈАПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 8 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



Унапређен национални реферални механизам за 
упућивање жртава трговине људима

Повећан број истрага
 
Повећан број идентификованих жртава трговине 
људима

Повећан број откривених случајева трговине 
људима као резултат истрага 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.8.1. Спроводити Стратегију превенције и сузбијања 
трговине људима, посебно женама и децом и 
заштите жртава за период од 2017. до 2022. 
године 

Министарство 
унутрашњих послова 
Дирекција полиције- 
Канцеларија за 
координацију активности 
у борби против трговине 
људима у сарадњи са свим 
државним органима и 
ОЦД члановима Посебне 

Континуирано, 
почев од II 
кварталa 2018. 
године

Напомена:
Трошкови су приказани у 
Акционом плану за спровођење 
Стратегије превенције и 
сузбијања трговине људима, 
посебно женама и децом и 
заштите жртава за период од 
2017. до 2022. године

Спроведене активности из 
Акционог плана 

Активности су континуирано спровођене у свим 
предвиђеним областима Стратегије. Акционим 
планом за период 2019. и 2020. године предвиђена 
је имплементација 14 мера и 42 активности, од 
којих је 15 активности спроведено у целости, 23 
делимично и четири нису спроведене због 
епидемије изазване вирусом COVID 19. 

6.2.8.2. Извештавање о спровођењу активности из 
Акционог плана за спровођење Стратегије 
превенције и сузбијања трговине људима, 
посебно женама и децом и заштите жртава за 
период од 2017. до 2022. године

Министарство 
унутрашњих послова - 
Дирекција полиције, 
Канцеларија за 
координацију активности 
у борби против трговине 
људима

Континуирано, 
почев од II 
квартала 2018. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
89.424 евра годишње

у оквиру редовних активности 
запослених

Извештај о Акционом плану, у 
склду са индикаторима 
наведеним у Акционом плану за 
спровођење Стратегије за 
превенцију и сузбијање трговине 
људима и заштиту жртава за 
период од 2017. до 2022. године

Извештај о резултатима спровођења Акционог 
плана за 2019. и 2020. годину припремљен је у 
складу са индикаторима наведеним у Акционом 
плану за спровођење Стратегије за спречавање и 
сузбијање трговине људима,    посебно жена и деце 
и заштите жртава 2017-2022. Извештај је поднет на 
даље мишљење Сектору за међународну сарадњу, 
европске послове и планирање, Министарства 
унутрашњих послова. 

Унапређен систем превенције, помоћи и заштите жртава, укључујући и осетљиве 
групе, као што су деца и Роми, функционалним повезивањем и институционалном 
изградњом капацитета свих партнера 

Унапређени оперативни капацитети и обезбеђен проактивни приступ истражних 
органа уз поштовање и заштиту људских права као одговор на трговину људима

Република Србија доноси и спроводи стратегију и акциони план у складу са 
Стратегијом Европске уније за борбу против трговине људима и поштовање приступа 
који се базира на људским правима. Србија усклађује своје законодавство са 
релевантним правним тековинама Европске уније, кроз јачање својих оперативних 
капацитета, обезбеђивање проактивнијег приступа истражним органима, усмеравање 
превентивних деловања и на осетљиве групе као што су деца и Роми, спречавање 
поновне виктимизације током истраге, кривично гоњење или суђење, као и кроз 
обезбеђивање обука о горепоменутом за све релевантне организације и службе, 
укључујући службе које могу да помогну при раној идентификацији жртава и/или 
потенцијалних жртава



6.2.8.3. Израдити Предлог акционог плана за 
спровођење релевантног документа јавне 
политике превенције и сузбијања трговине 
људима, посебно женама и децом и заштите 
жртава у Републици Србији, за период од 2021. 
до 2022. године

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Канцеларија за 
координацију активности 
у борби против трговине 
људима
У сарадњи са надлежним 
државним органима и 
невладиним 
организацијама – 
чланицама Посебне Радне 
групе за спровођење и 
праћење спровођења 
Стратегије и Акционог 
плана за превенцију и 
борбупротив трговине 
људима, посебно женама 
и децом и заштите жртава 
за период од 2017. до 
2022. године

IV квартал 2020. 
године

2.205 евра по једном члану 
Посебне радне групе за 2020. 
годину

у оквиру редовних активности 
запослених

Израђен Нацрт акционог плана 
за спровођење релевантног 
документа јавне политике 
превенције и сузбијања трговине 
људима, посебно женама и децом 
и заштите жртава од 2017. до 
2022. године, за период од 2021. 
до 2022. године

Активности нису спроведене на време због 
епидемије изазване вирусом COVID19.
У складу са Законом о планском систему, 
припремљен је Извештај о спровођењу Акционог 
плана 2019-2020 који је достављен Сектору за 
међународну сарадњу, европске послове и 
планирање, МУП, на мишљење. Након мишљења 
Сектора за међународну сарадњу, европске послове 
и планирање и Републичког секретаријата за јавне 
политике, предузеће се активности на формирању 
радне групе за израду стратешког документа. 

6.2.8.4. Спровести свеобухватну анализу усклађености 
домаћег законодавства са правним тековинама 
ЕУ у области борбе против трговине људима, с 
посебним фокусом на Директиву 2011/36/ЕУ, 
2011/92/ЕУ о борби против сексуалног насиља 
и експлоатације деце и дечије порнографије, 
укључујући и Комуникацију Европске 
Комисије од 4. децембра 2017. године и систем 
„Амбер аларм“

Министарство правде 
Министарство 
унутрашњих послова – 
Дирекција полиције- 
Канцеларија за 
координацију активности 
у борби против трговине 
људима у сарадњи са свим 
државним органима и 
ОЦД члановима Посебне 
радне групе за спровођење 
и праћење Стратегије 
превенције и сузбијања 
трговине људима, посебно 
женама и децом и заштите 
жртава 2017-2022

III квартал 2021. 
године 

2.205 евра по једном члану 
Посебне радне групе за 2020. 
годину
1.890 евра по једном члану 
Посебне радне групе за 2021. 
годину

у оквиру редовних активности 
запослених

Израђена анализа са 
препорукама за  Директиву 
2011/36/ЕУ и Комуникацију ЕК 
Европском парламенту и Савету 

Извештај о корацима предузетим 
у погледу Стратегије ЕУ за 
искорењивање трговине људима 
и утврђивање даљих конкретних 
мера COM/2017/0728  - 

Израђена анализа са 
препорукама за  Директиву 
2011/92/ЕУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Израђена анализа са 
препорукама у вези система 
"Амбер аларм

6.2.8.5. Усклађивање законодавног оквира на основу 
извршених анализа 

Министарство правде       
Републичко јавно 
тужилаштво 
Министарство 
унутрашњих послова 

III квартал 2022. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне скуштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2022. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2022. години

Усклађен нормативни оквир



6.2.8.6. Спровести екстерну оцену спровођења 
Стратегије за превенцију и борбу против 
трговине људима, посебно женама и децом и 
заштите жртава за период од 2017. до 2022. 
године

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Канцеларија за 
координацију активности 
у борби против трговине 
људима

IV квартал 2021. 
године

Организација за међународну 
сарадњу СР Немачке  - GIZ и 
Иницијативе за миграције, азил и 
избеглице - MARRI Регионални 
пројекат 
Превенција и борба против 
трговине људима

Укупна вредност пројекта
5.000.000 евра

Спроведена оцена спровођења 
Стратегије за превенцију и борбу 
против трговине људима, 
посебно женама и децом и 
заштите жртава за период од 
2017. до 2022. године  у складу 
са постављеним индикаторима

6.2.8.7. Израдити Предлог новог националног 
релевантног документа јавне политике за 
искорењење трговине људима у  Републици 
Србији, за период 2023-2028. године, заједно са 
предлогом акционог плана за њено спровођење 
за период 2023-2025. године 

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Канцеларија за 
координацију активности 
у борби против трговине 
људима
У сарадњи са надлежним 
државним органима и 
невладиним 
организацијама – 
чланицама Посебне Радне 
групе за имплементацију и 
мониторинг 
имплементације 
Стратегије и Акционог 
плана за превенцију и 
борбу против трговине 
људима, посебно женама 
и децом и заштите жртава 
за период од 2017. до 
2022. године

IV квартал 2022. 
године

Организација за међународну 
сарадњу СР Немачке  - GIZ и 
Иницијативе за миграције, азил и 
избеглице - MARRI Регионални 
пројекат 
Превенција и борба против 
трговине људима

Укупна вредност пројекта
5.000.000 евра

Израђен Предлог новог 
националног релевантног 
документа јавне политике за 
искорењење трговине људима у  
Републици Србији, за период 
2023-2028. године, заједно са 
предлогом акционог плана за 
њено спровођење за период 2023-
2025. године



6.2.8.8. Унапређење кадровских капацитета јединица 
за истраге трговине људима које су у оквиру 
Управе криминалистичке полиције - Службе за 
борбу против организованог криминала и 
подручних полицијских управа на пословима 
сузбијања криминалитета и тужилаштава за 
истраге свих видова  трговине људима, а 
нарочито у области радне експлоатације,  у 
складу са најбољом праксом Европске уније а у 
циљу ефикасног процесуирања физичких и 
правних лица.

Правосуна академија 
Министарство 
унутрашњих послова                        
Дирекција полиције 
Управа криминалистичке 
полиције                    
Служба за борбу против 
организованог криминала, 
Републичко јавно 
тужилаштво, 
Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања

Почев од  I 
квартала 2019. 
године  у 
континуитету

Твининг Пројекат ИПА 2014 - 
Подршка јачању борбе против 
трговине људима - Твининг 
укупна вредност
1.000.000 евра 

Обука представника полиције, 
тужилаштва, Центра за заштиту 
жртава трговине људима, 
инспекције рада, Управе за 
спречавање прања новца и 
финансирања тероризма, 
социјалних институција и других

 Континуирано.  У извештајном периоду, због 
епидемиолошке ситуације, није било 
организованих обука на тему трговине људима. 
Обука се по правилу спроводи континуирано, у 
области примене принципа некажњавања жртава 
трговине људима:
- представљање смерница за принцип 
некажњавања жртава трговине људима у Србији;
- међународног правног оквира за примену 
принципа некажњавања трговине људима, 
кривичног дела трговине људима из члана 388 КЗ;
- важност правовремене и тачне идентификације 
жртава;
- принцип невраћања,
- принцип некажњавања за илегални улазак или 
боравак;
- примена принципа некажњивости у прекршајном 
поступку; 

6.2.8.9. Унапредити капацитете полиције и 
тужилаштва кроз организацију основних обука 
и семинара  у сарадњи са организацијама 
цивилног друштва, за полицијске службенике и 
тужиоце који могу доћи у први контакт са 
претпостављеним жртвама трговине људима  

Правосуна академија 
Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције- 
Управа криминалистичке 
полиције -Служба за 
борбу против 
организованог криминала 
Републичко јавно 
тужилаштво

IV квартал 2020. 
године

Твининг Пројекат ИПА 2014 - 
Подршка јачању борбе против 
трговине људима - Твининг 
укупна вредност
1.000.000 евра 

60% полицијских службеника из 
јединица за истраге трговине 
људима обучено

Број обучених полицијских 
службеника/тужилаца(и укупно и 
према врсти обука)                                           

Обуке спроведене у циљу 
унапређења превенције и 
заштите жртава трговине људима 
и успостављање механизма раног 
упозоравања у сарадњи са 
организацијама цивилног 
друштва

Активност није реализована. У извештајном 
периоду, због епидемиолошке ситуације, није било 
организованих обука на тему трговине људима. 
Предлог за зимену рока: III квартал 2021. 
године



6.2.8.10. Унапредити процес идентификације  и заштите 
жртава трговине људима укључујући и 
осетљиве групе као што су деца и Роми, у свим 
фазама од прелиминарне идентификације до 
пуне реинтеграције особе, као и кроз кривични 
поступак, у складу са ЕУ стандардима  

Министарство за рад, 
борачка и социјална 
питања
Министарство 
унутрашњих послова 
Републичко јавно 
тужилаштво 

IV квартал 2022. 
године

Твининг Пројекат ИПА 2014 
Подршка јачању борбе против 
трговине људима
укупне вредности 
1.000.000 евра 

Регионални пројекат 
Организација за међународну 
сарадњу СР Немачке  - GIZ и 
Иницијативе за миграције, азил и 
избеглице - MARRI 
Превенција и борба против 
трговине људима

Укупна вредност пројекта
 5.000.000 евра

Број идентификованих жртава

Број жртава које су добиле статус 
осетљивог сведока

Број пријава 

Број осуђујућих пресуда  

Потписани меморандуми се 
спроводе

6.2.8.11. Спровођење препорука, у складу са 
резултатима Функционалне анализе постојећих 
механизама сарадње, са препоруком за 
усклађивање постојећег механизма сарадње 
надлежних органа, по проактивном приступу

Министарство 
унутрашњих послова  
Републичко јавно 
тужилаштво 
Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања  

IV квартал 2022. 
године

Твининг Пројекат ИПА 2014 - 
Подршка јачању борбе против 
трговине људима
Укупна
вредност пројекта  100.000.000 
евра

Извештај Интерресорне радне 
групе за прилагођавање 
постојећих механизама сарадње 
надлежних органа и 
успостављање нових у складу са 
проактивним приступом 



6.2.8.12. На локалном нивоу спровести мултидисципли-
нарну обуку за полицију, тужиоце, социјалне 
службе, Центар за заштиту жртава трговине 
људима, Комесаријат за избјеглице и 
миграције, здравствене службе и друге о 
препознавању жртава трговине међу 
угроженим категоријама миграната (младе 
жене, деца, малолетници без пратње, жртве 
трговине људима), посебно оне који су у ланцу 
кријумчарења миграната.

Правосудна академија
Министарство 
унутрашњих послова  
Диракција полиције
Управа криминалистичке 
полиције
Служба за борбу против 
организованог криминала
Републичко јавно 
тужилаштво
Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања

Континуирано, 
почев од III 
квартала 2020. 
године

Трошкови и потребна стредства 
су навадени у Акционом плану за 
спровођење стратегије

Брoј и врста реализованих обука 

60% полицијских службеника из 
Јединице за истраге трговине 
људима, тужилаца, социјалних 
служби, Центра за заштиту 
жртава трговине људима, 
Комесаријата за избеглице, 
здравствених служби

Број идентификованих жртава 
међу угроженим мигрантима 
(младе жене, деца, малолетници 
без пратње, жртве трговине 
људима)

Континуирано. У извештајном периоду 2020. 
године, због епидемиолошке ситуације, није било 
организованих обука на тему препознавања жртава 
трговине међу угроженим категоријама миграната. 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања: Представници Центра за 
заштиту жртава трговине људима учествовали су 
на следећим обукама везаним за унапређење 
компетенција за рад са мигрантима: „Проактивни 
приступ у идентификацији корисника и раду са 
корисницима, комуникација "," Процена 
угрожености деце без пратње - процена односа са 
одраслом особом и ризика од насиља у породици 
"," Приступ правима и услугама за избеглице, 
мигранте и тражиоце азила у заштити од родно 
заснованог насиља са посебном пажњом 
посвећеном женама и младима ", „Организација 
система социјалне заштите деце и надлежности у 
контексту заштите деце, избеглица и миграната“, 
„Приступ правима и услугама за избеглице, 
мигранте и азиланте у заштити од родно 
заснованог насиља са посебном пажњом 
посвећеном женама и деци ", " Заштита менталног 
здравља избеглица ", "Обезбеђивање најбољег 
интереса деци без пратње током идентификације, 
регистрације и краткорочног смештаја “,„ Шта је 
најбољи интерес детета “. Обукама је 
присуствовало преко 60% запослених 

6.2.8.13. Именовање националног известиоца за 
трговину људима у институцији Заштитника 
грађана

Министарство државне 
управе и локалне 
самоуправе и државни 
органи на локалном нивоу
Министарство 
унутрашњих послова 
Дирекција полиције- 
Канцеларија за 
координацију активности 
у области борбе против 
трговине људима

I квартал 2021. 
године

Буџет Канцеларија Заштитника 
грађана
14.904 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Усвојен Закон о заштитнику 
грађана

Успостављени капацитети 
Канцеларије Заштитника грађана 
за независно надгледање 
активности у борби против 
трговине људима, посебно са 
фокусом на права жртава 
трговине људима и заштиту 
људских права

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈАПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 9 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



Ефективна борба против високотехнолопког 
криминала у складу са стратешким и оперативним 
приступом ЕУ

Унапређен степен знања и квалитета рада свих 
запослених

Побољшани механизми за сузбијање свих облика 
високо-технолошког криминала, у складу са 
стандардима ЕУ

Унапређен ниво ефикасности државних органа у 
борби против високотехнолошког криминала и 
сексуалне експлоатације деце

Одржане радионице и трибине о високо-
технолошком криминалу

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.9.1. Спровођење Стратегије и Акциног плана за 
борбу против високотехнолошког криминала у 
Републици Србији 

Mинистарство 
унутрашњих послова        
Министарство правде           
Републичко јавно 
тужилаштво 
Министарство трговине, 
туризма и 
телекомуникација 
Регулаторна агенција за 
електронске комуникације 
и поштанске услуге -  
РАТЕЛ Безбедносно 
информативна агенција 
Министарство одбране

Период 2019-
2023

Трошкови носиоца активности 
и/или учесника у истим 
приказани у Акционом плану за 
спровођење Стратегије 

Активности из Акционог плана 
спроведене у складу са 
предвиђеним роковима

Континуирано.

Република Србија припрема, доноси и спроводи стратегију и акциони план за 
ефективну борбу против високотехнолошког криминала у складу са стратешким и 
оперативним приступом Европске уније у погледу високотехнолошког криминала. 
Република Србија ојачава своје оперативне капацитете (у погледу особља и опреме у 
Јединици за високотехнолошки криминал) како би решила проблем високотехнолошког 
криминала и усклађује своје законодавство са релевантним правни тековинама 
Европске уније, укључујући у погледу сексуалног злостављања деце на интернету, 
обезбеђује специјализоване обуке и подиже ниво свести јавности и међу државним 
службеницима по питању високотехнолошког криминала. 

Спровођење Стратегије за борбу против високотехнолошког криминала и пратећег 
Акционог плана

Унапређени административни и технички капацитети државних органа надлежних за 
бору против високотехнолошког криминала

Потпуна усклађеност са европским законодавством у области високотехнолошког 
криминала, посебно у погледу сексуалног злостављања деце на интернету

Унапређен ниво свести јавности и државних службеника по питању 
високотехнолошког криминала 



6.2.9.2. Извештавање о спровођењу Стратегије и 
Акционог плана за борбу против 
високотехнолошког криминала 

Mинистарство 
унутрашњих послова 
Министарство правде   
Републичко јавно 
тужилаштво 
Министартство трговине, 
туризма и 
телекомуникација  
Регулаторна агенција за 
електронске комуникације 
и поштанске услуге -  
РАТЕЛ                        
Безбедносно 
информативна агенција 
Министарство одбране 

Период 2019-
2023

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
89.424 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Извештај у складу са 
индикаторима наведеним у 
акционом плану за спровођење 
Стратегије за борбу против 
високо-технолошког криминала у 
Републици Србији

Континуирано.

6.2.9.3. Јачање капацитета Посебног тужилаштва за 
борбу против високо-технолошког криминала 

Министарство правде           
Посебно тужилаштво за 
борбу против високо-
технолошког криминала
Државно веће тужилаца

Континуирано Буџет Посебног тужилаштва за 
борбу против високо-
технолошког криминала 
8.200.000 динара годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Систематизација проширена на:
5 заменика јавног тужиоца
5 помоћника тужиоца  
5 чланова административног 
особља
Обезбеђени адекватни 
материјално  технички услови

Без промена током извештајног периода.



6.2.9.4. Јачање капацитета Посебног тужилаштва за 
борбу против високо-технолошког криминала, 
Одељења за борбу против високо-технолошког 
криминала Министарства унутрашњих 
послова, судија и других релевантних 
институција кроз обуке

Правосудна академија
Министарство 
унутрашњих послова
Сектор људских ресурса 

Почев од 2015. 
године  
континуирано

Пројекат СЕ – iProceeds, за Југо-
источну Европу и Турску, који се 
бави имовином проистеклом из 
кривичног дела почињеног путем 
интернета.
Укупна вредност 5.560.000 евра 
за период  1.јануар 2016 – 30.јун 
2019. године 

Спроведене обуке за све 
запослене полицијске 
службенике, тужиоце и судије 
који се баве облашћу борбе 
против високотехнолошког 
криминала
Извештаји о спроведеним 
обукама

Континуирано.
Тема: „Високо-технолошки криминал и заштита 
деце и малолетника (фаза 3)“
Финансиран: Пројекат Save the children, буџет 
Правосудне академије Циљна група: судије, 
тужиоци, заменици државног тужиоца, помоћници 
тужиоца и саветници из основних и виших судова 
и тужилаштава, полицајци. Циљ: унапређење 
професионалних знања и вештина правосудних и 
полицијских органа у области заштите деце од 
насиља на мрежи. Исходи обуке: по завршетку 
обуке, полазници су побољшали професионална 
знања и вештине у области високотехнолошког 
криминала и електронских доказа и интернет 
криминала, финансијских истрага приход стеченог 
од интернет криминала, материјалних и процесних 
закона као и применљивих технологија и начина да 
предузимања хитних и ефикасних мера. Садржај 
обуке: - Увод у криминал високе технологије, - 
Увод у технологију, - Високотехнолошки злочин 
као кривично дело у домаћем законодавству, - 
високотехнолошки криминал и кривична заштита 
малолетника, - Процесне / истражне мере у 
домаћем законодавству, - прикупљање 
електронских доказа; процедуралне и истражне 
мере, - прикупљање електронских доказа; процесне 
и истражне мере. Број тренинга: одржана су укупно 
3 (три) једнодневна семинара (60 учесника): - 15. 

6.2.9.5. Јачање кадровских капацитета Одсека за 
сузбијање криминала у области е-трговине, е-
банкарства и злоупотребе платних картица на 
интернету 
и Одсека за сузбијање  недозвољених и 
штетних садржаја на интернету

Министарство 
унутрашњих послова
Управа криминалистичке 
полиције
Служба за борбу против 
организованог криминала
Сектор за људске ресурсе

 IV квартал 2020. 
године 

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
74.520 евра по години по једном 
Одсеку
у оквиру редовних активности 
запослених

Попуњена радна места у Одсеку                       
за сузбијање криминала у 
области е-трговине, е-банкарства 
и злоупотребе платних картица 
на интернету и Одсеку за 
сузбијање  недозвољених и 
штетних садржаја на интернету 

5 полицијских службеника 
запослено у сваком Одсеку         

Активност делимично реализована.
У Одељењу за борбу против високотехнолошког 
криминала Министарства унутрашњих послова 
систематизовано је укупно 30 радних места, од који 
је 27 попуњено. У Одсеку за сузбијање криминала у 
области е-трговине, е-банкарства и злоупотребе 
платних картица на интернету систематизовано је 
укупно 5 радних места, од којих је 4 попуњено. У 
Одсеку за сузбијање  недозвољених и штетних 
садржаја на интернету систематизовано је укупно 8 
радних места и сва су попуњена. Са друге стране, у 
Одељењу за сузбијање електронског кримнала, 
систематизовано је укупно 8 радних места од којих 
је попуњено 7. У седишу Одељења 
систематировано је укупно радних места, од којих 
тренутно попуњено једно



6.2.9.6 Израдити анализу постојећег законодавног 
оквира како би се утврдио степен усклађености 
са Конвенцијом Савета Европе о високо-
технолошком криминалу (Будимпештанска 
конвенција – ETS 185), Додатним протоколима 
Конвенције (ETS 189) и Директивом 
2013/40/EУ Европског парламента и Савета о 
нападима на информационе системе  

Министарство правде
Министарство 
унутрашњих послова
Републичко јавно  
тужилаштво 
Министарство трговине, 
туризма и 
телекомуникација

IV квартал 2022. 
године

iProceeds пројекат ЕУ и Савета 
Европе
  

Спроведена анализа

6.2.9.7 Израдити предлог  закона и подзаконских аката 
у складу са анализом

Министарство правде
Министарство 
унутрашњих послова
Републичко јавно  
тужилаштво 
Министарство трговине, 
туризма и 
телекомуникација

IV квартал 2022. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства правде
34.776 евра за 2020. годину
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
24.840 евра за 2020. годину
Буџет Републичког јавног 
тужилаштва
14.904 евра за 2020. годину
Буџет Министарства трговине, 
туризма и теле-омуникација
9.936 евра за 2020. годину

Урађен предлог нових закона и 
подзаконских аката / 
Инструкција о контакт тачкама 
24/7 Конвенције Савета Европе о 
борби против високо- 
технолошког криминала

6.2.9.8 Усвојити законе и подзаконске акте, у складу 
са анализом

Народна Скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

IV квартал 2022. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне Скупштине 
40.008 евра за 2021. годину
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2021. годину

Усвојен предлог нових закона и 
подзаконских аката / 
Инструкција о контакт тачкама 
24/7 Конвенције Савета Европе о 
борби против високо- 
технолошког криминала



6.2.9.9 Континуирано подизање свести стручне и шире 
јавности о степену опасности 
високотехнолошког криминала, његовом 
утицају на друштво, циљевима специјалне и 
опште  превенције, потребом проактивног 
поступања надлежних државних органа и 
институција у овој области, али и потреби 
аутономне заштите од опасности од ове врсте 
криминала, те упознавања са надолазећим 
трендовима извршења кривичних дела у овој 
области

Републичко јавно 
тужилаштво
Министарство 
унутрашњих послова 
Министарство правде

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
14.904 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Потписани Споразуми о сарадњи 
са надлежним академским 
институцијама и организацијама 
цивилног друштва по питању 
спровођења дела активности 

Континуирано. У извештајном периоду 
Републичко јавно тужилаштво одржало је два 
састанка са представницима SHARE фондације 
која је регистровала први Специјални центар за 
превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима - 
SHARE CERT ради разговора о могућем 
закључењу споразума о сарадњи. Нацрт споразума 
се допуњује како би се проширила предвиђена 
подручја сарадње.  I

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Проценат спроведених активности Стратегије и 
пратећих акционих планова 
Спроведене активности у оквиру 14 кључних 
индикатора и 7 циљева у оквиру  Мапе пута за 
одрживо решење илегалног поседовања, 
злоупотребе и промета малокалибарског и лаког 
оружја (SALW)
Број унапређених складишта / просторија за доказе
Број заплењеног, конфискованог, предатог и 
уништеног оружја
Број инцидената, кривичних дела и осуда у погледу 
оружја, муниције, експлозива и експлозивних 
средстава
Број размењених информација
Број обучених службеника
Број обука / радионица

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.10.1. Спровођење Стратегије контроле малог и лаког 
оружја за период 2019-2024 и акционог плана 
за њено спровођење 

Министарство 
унутрашњих послова
и други релевантни 
државни органи

Континурано Трошкови за спровођење 
Стратегије су наведени у оквиру 
Стратегије и акционих планова 
за њено спровођење

Проценат испуњености циљева 
Стратегије и Акционог плана / 
Извештаји Радне групе за 
спровођење и праћење Стратегије

Континуирано. 
Стратегија садржи основне циљеве и механизме 
предвиђене Мапом пута за одрживо решење за 
сузбијање незаконитог поседовања, злоупотребе и 
трговине малокалибарским и лаким оружјем на 
Западном Балкану до 2024. године. Међународне 
обавезе које произилазе из Мапе пута 
континуирано се спроводе. 

Република Србија унапређује борбу против складиштења, продаје и поседовања 
нелегалног ватреног оружја (нарочито у вези са терористичким нападима), спроводи 
нови Закон о оружју и муницији и усваја и спроводи своју будућу Стратегију и Акциони 
план за лако и малокалибарско наоружање за период 2016 − 2021. Србија унапређује 
своје оперативне капацитете (укључујући прикупљање обавештајних података, анализу 
и размену информација), додатно усклађује своје законодавство са релевантним 
правним тековинама Европске уније, успоставља централизовани систем за 
регистровање заплењеног оружја, размењује информације о томе, и обезбеђује безбедно 
чување и уништавање конфискованог оружја. 

Спровођење Стратегије контроле малог и лаког оружја и њених Акционих планова 
усвојених у складу са Мапом пута за одрживо решење илегалног поседовања, 
злоупотребе и промета малокалибарског и лаког оружја и њихове муниције на 
Западном Балкану до 2024.  године
Даље усклађивање нормативног оквира са правним тековинама Европске уније и 
међународним протоколима.
Побољшана и надограђена складишта, магацини и просторије за доказе у складу са  
стандардима Европске уније у циљу убрзавања борбе против  илегалних активности 
везаних за злоупотребу оружја, организовани криминал и терористичке активности. 
Побољшано управљање Министарства унутрашњих послова на лицу места у области 
ланца доказа, истраге на лицу места, техничко опремање балистичке лабораторије и 
акредитација.
Изградња административних капацитета за спровођење криминалистичке истраге 
засноване на обавештајним подацима у земљи и партнерима из региона и ЕУ.
Сви надлежни службеници за спровођење закона из области малокалибарског и лаког 
оружја обучени су за борбу против незаконите трговине, поседовања оружја, муниције 
и експлозива.

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 10 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



6.2.10.2. Праћење спровођења Акционог плана и 
извештавање на основу 14 кључних индикатора 
из Мапе пута за одрживо решење илегалног 
поседовања, злоупотребе и промета 
малокалибарског и лаког оружја и њихове 
муниције на Западном Балкану до 2024.  
године

Спровођење и извештавање Регионалне мапе 
пута за SALW на основу 14 кључних 
индикатора

Министарство 
унутрашњих послова

Контонуирано од 
2019. године до 
2024. године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
18.630 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених

Извештај о напретку о примени 
Регионалне мапе пута за одрживо 
решење илегалног поседовања, 
злоупотребе и промета 
малокалибарског и лаког оружја 
и њихове муниције на Западном 
Балкану до 2024. године, који 
указује на број усклађених 
нормативних и стратешких 
докумената са правном 
тековином Европске уније

Број одузетог, конфискованог, 
предатог и уништеног оружја
Број инцидената, кривичних дела 
и осуда у погледу оружја, 
муниције, експлозива и 
експлозивних средстава
Број размењених информација
Стање у складишту / унапређење 
просторија за доказе

Континуирано.У складу са прихваћеним 
обавезама, Четврти наративни извештај о напретку 
Републике Србије у примени Мапе пута за одрживо 
решење илегалног поседовања, злоупотребе и 
промета малокалибарског и лаког оружја (SALW) и 
њихове муниције на Западном Балкану до 2024.  
године, за период од 1. јануара до 30. јуна 2020. 
године припремљен је и предат SEESAC у 
новембру 2020. године, заједно са 14 кључних 
показатеља учинка (КПУ) Извештајног оквира. 

6.2.10.3. Организовање Локалног координационог 
састанка о напретку у спровођењу Мапе пута за 
одрживо решење илегалног поседовања, 
злоупотребе и промета малокалибарског и 
лаког оружја и њихове муниције на Западном 
Балкану до 2024.  године

Министарство 
унутрашњих послова
Сектор за међународну 
сарадњу, европске послове 
и планирање

Континуирано
Два пута 
годишње 
/II и IV квартал/

Средстав су обезбеђена у оквиру 
SEESAC/UNDP
у оквиру редовних активности 
запослених

Организовани и одржани 
састанци
Учешће на регионалном састанку
Извештај са учешћа на 
регионалном састанку
Регионални састанак са 
усвојеним закључцима и даљим 
корацима

Због ситуације изазване пандемијом вируса Covid-
19, редован, четврти Локални координациони 
састанак о напретку у спровођењу регионалне Мапе 
пута за одрживо решење илегалног поседовања, 
злоупотребе и промета малокалибарског и лаког 
оружја и њихове муниције на Западном Балкану до 
2024. године, није организован у извештајном 
периоду.

6.2.10.4. Учешће на Регионалном координационом 
састанку о напретку у спровођењу Мапе пута за 
одрживо решење илегалног поседовања, 
злоупотребе и промета малокалибарског и 
лаког оружја и њихове муниције на Западном 
Балкану до 2024.  године

Министарство 
унутрашњих послова
Сектор за међународну 
сарадњу, европске послове 
и планирање
Дирекција полиције
Републичко јавно 
тужилаштво

Континуирано
Два пута 
годишње 
/II и IV квартал/

Средстав су обезбеђена у оквиру 
SEESAC/UNDP
у оквиру редовних активности 
запослених

Учешће на Регионалном састанку
Извештај са учешћа на 
Регионалном састанку са 
усвојеним закључцима и даљим 
корацима

Континуирано. Делегација Републике Србије је 
учествовала на Четвртом Регионалном 
координационом састанку о напретку у спровођењу 
Мапе пута за одрживо решење илегалног 
поседовања, злоупотребе и промета 
малокалибарског и лаког оружја и њихове 
муниције на Западном Балкану до 2024. године 
(SALW) путем онлајн платформе у периоду од 25-
26 новембра 2020. године. Представници 
Републике Србије су били из Министарства 
унутрашњих послова, Републичког јавног 
тужилаштва и Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација.



6.2.10.5. Израдити анализу усклађености Закона о 
оружју и муницији са правним тековинама 
Европске уније

Министарство 
унутрашњих послова

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
16.146 евра за 2020. годину
уз подршку UNDP/ SEESAC

Израђена анализа усклађености 
Закона о оружју и муницији са 
правним тековинама Европске 
уније

Активност је реализована. Анализа усклађености 
Закона о оружју и муницији са правним 
тековинама Европске уније је припремљена и 
презентована члановима Радне групе за израду 
закона који регулише област оружја и муниције 
током Радионице на тему хармонизације 
легислативе у области контроле оружја са 
релевантним правним оквиром Европске уније, која 
је одржана у Београду 5. и 6. септембра 2019. 
године.

6.2.10.6 Израдити нацрт новог Закона о оружју и 
муницији у складу са анализом

Министарство 
унутрашњих послова
- Интерресорна радна 
група

IV квартал 2020. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
11.924 евра за 2020. годину
Буџет Министарства здравља
9.936 евра за 2020. годину
Буџет Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација 
7.949 евра за 2020. годину
Буџет Министарства спољних 
послова
3.975 евра за 2020. годину
Буџет Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде
5.962 евра за 2020. годину
Буџет Министарства одбране
3.975 евра за 2020. годину
Буџет Министарства омладине и 
спорта
3.975 евра за 2020. годину
Буџет Националне асоцијације за 
оружје Србије
1.987 евра за 2020. годину 
Буџет Привредне коморе Србије
1.987 евра за 2020. годину 

Израђен Предлог новог Закона о 
оружју и муницији

Активност није реализована. Током свог 
мандата, у периоду од 6. јуна 2019. године до 3. 
марта 2020. године, Радна група је интензивно 
радила на тексту Нацрта на основу достављене 
анализе, као на предлозима свих чланова Радне 
групе. Предлаже се одлагање рока утврђеног за 
израду новог закона за први кватал 2022. године, 
имајући у виду епидемиолошку ситуацију и 
чињеницу да Радна група није могла да се састане 
и изради коначну верзију Нацрта. Израда предлога 
новог Закона о оружју и муницији је у току. 
Предлог за промену рока II квартал 2022. 
године 

6.2.10.7 Усвојити нови Закон о оружју и муницији Народна Скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

I квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра за 2021. годину
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2021. годину

Усвојен и објављен Закон о 
оружју и муницији

Видети активност број  6.2.10.6



6.2.10.8. Јачање капацитета Министарства унутрашњих 
послова кроз обуку запослених за спровођење 
новог Закона о оружју и муницији

Министарство 
унутрашњих послова

Континуирано 
почев од 2021. 
године

Очекује се реализација кроз 
међународне донације

100% обучених полицијских 
службеника за спровођење новог 
Закона о оружју и муницији

Због епидемиолошке ситуације није било могуће 
организовати обуке дефинисане Акционим планом 
о спровођењу Закона о оружју и муницији.

6.2.10.9. Усклађивање нормативног оквира за 
деактивацију, укључујући анализу националног 
законодавства и техничке опремљености и 
њену практичну примену 

Министарство 
унутрашњих послова
Агенција за испитивање, 
жигосање и обележавање 
оружја, направа и 
муниције

II квартал 2021. 
године

ОЕБС износ није познат (чека се 
потврда)

Спроведена анализа националног 
нормативног оквира
Спроведена анализа техничке 
опремљености и алата
Припремљен предлог новог 
Правилника о деактивацији од 
стране радне групе
Нови Правилних усвојен и 
објављен
Обезбеђена неопходна опрема за 
деактивацију
Спроведена обука експерата за 
деактивацију

Активност је у току. У новембру 2019. године, 
Министарство унутрашњих послова је одобрило 
сарадњу у Пројекту: Концепт подршке коју ће 
пружити Организација за европску безбедност и 
сарадњу (ОЕБС) Министарству унутрашњих 
послова у испуњавању преузетих међународних 
обавеза дефинисаних у Мапи пута. Прва област 
подршке ОЕБС је "Успостављање законодавног 
оквира за деактивирање и његова примена у 
пракси". Због пандемије COVID 19, ова активностo 
ће се спроводити у наредном периоду.

6.2.10.10 Образовање Савета за контролу малог и лаког 
оружја

Министарство 
унутрашњих послова
Влада Републике Србије

I квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2021. годину
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
9.351 евра за 2020. годину

Одлука Владе о образовању 
Савета за контролу малог и лаког 
оружја 

Активност је реализована. У складу са чланом 43, 
став 1 Закона о Влади и чланом 22 Правилника о 
раду Владе а у вези са Стратегијом о контроли 
малог и лаког оружја у Републици Србији за 
период 2019-2024, Влада је усвојила Одлуку о 
образовању Савета за контролу малог и лаког 
оружја (Службени лист РС, број 76/20) у складу са 
којом је образован Савет за контролу малог и 
лаког оружја.



6.2.10.11 Успостављање Фокалне  тачке за ватрено 
оружје у Министарству унутрашњих послова

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције

I квартал 2021. 
године

Нема додатних трошкова Формирана и оперативна 
Фокална тачка за ватрено оружје 
у Министарству унутрашњих 
послова

Размењене информације (број 
размењених информација са 
партнерима у региону; број 
размењених информација са 
државама чланицама Европске 
уније / другим националним 
Фокалним тачкама за ватрено 
оружје

Aктивост је у току. Министар унутрашњих 
послова је 4. фебруара 2020. године донео Одлуку 
за успостављање тима за примену, праћење и 
размену свих оперативних информација у вези са 
ватреним оружјем (Firearms Focal Point - FFP) и 
укинуо Одлуку од 19. децембра 2019. године. 
Министарство унутрашњих послова је посвећено 
овом процесу које је у великој мери у току. У току 
је повезивање интерних база података.  

6.2.10.12 Израдити функционалну анализу послова који 
се односе на кријумчарење оружја, експлозива, 
муниције и опасних материја, у циљу 
унапређења оперативне  ефикасности, изменом 
организационе структуре Министарства 
унутрашњих послова

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа криминалистичке 
полиције
Служба за борбу против 
организованог криминала

IV квартал 2020. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
49.860 евра за 2020. годину
у оквиру редовних активности 
запослених

Спроведена Функционална 
анализа послова који се односе 
на кријумчарење оружја, 
експлозива, муниције и опасних 
материја

Повећана оперативна ефикасност 
изменом организационе 
структуре Министарства 
унутрашњих послова

Активност је у току.  Функционална анализа 
послова који се односе на кријумчарење оружја, 
експлозива, муниције и опасних материја је у току. 
Након спроведене анализе, капацитети ће бити 
унапређени.



6.2.10.13 Јачати капацитете Управе криминалистичке 
полиције да креира и спроводи контролу SALW 
засновану на доказима у области илегалне 
трговине и поседовања оружја

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа криминалистичке 
полиције
Служба за борбу против 
организованог криминала
Сектор за људске ресурсе

II квартал 2021. 
године

Буџет Владе Републике Србије
633 евра за 2021. годину
у оквиру редовних активности 
запослених
Напомена: Буџет Министарства 
унутрашњих послова зависи од 
резултата функционалне анализе 
послова који се односе на 
кријумчарење оружја, 
експлозива, муниције и опасних 
материја

Спроведена анализа капацитета 
криминалистичке полиције
Стандардне оперативне 
процедуре за криминалистичку 
полицију развијене
Обезбеђена опрема и обука за 
коришћење опреме за 
криминалистичку полицију
Организоване тематске 
обуке/радионице за 
криминалистичку полицију

Активост је у току. Функционална анализа 
послова који се односе на кријумчарење оружја, 
експлозива, муниције и опасних материја је у току. 
Након спроведене анализе, капацитети ће бити 
унапређени. Пандемија вируса COVID-19 и 
повезане мере, утицале су на одлагање низа 
активности на пољу унапређења капацитета 
Министарства унутрашњих послова у борби 
против илегалне трговине оружјем, укључујући и 
наредне активности у сарадњи са SEESAC, а у вези 
са проценом капацитета Управе криминалистичке 
полиције са циљем јачања капацитета. 
Уизвештајном периоду, представници Службе за 
борбу против организованог криминала су 
учестовали у неколико радионица, обука и 
састанака у циљу унапређења капацитета, и то: 
Комисија ЕУ - УНОДЦ Вебинар на тему "Трговина 
оружјем: политичке импликације и одговори у 
Европи", 17. септембра 2020 године путем Webex; 
XIII Регионални састанак Мреже експерата за 
оружје за Југоисточну Европу (SEEFEN), 17-18 
новембар 2020 путем видео конференције 
(учесници МУП, Републичко јавно тужилаштво, 
Управа царина); Регионални састанак 
националних фокалних тачака за ватрено оружје – 
FFP, 19 новембар 2020. године путем видео 
конференције (учесник МУП); Четврти регионални 
координациони састанак о примени Мапе пута и 

6.2.10.14 Учешће у размени информација у оквиру 
Споразума потписаног са Фокалним тачкама за 
ватрено оружје агенције Европол

Министарство 
унутрашњих послова- 
Дирекција полиције
Управа криминалистичке 
полиције
Служба за борбу против 
организованог криминала, 
Управа за међународну 
оперативну полицијску 
сарадњу

Kонтинуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
932 евра за један радни дан
у оквиру редовних активности 
запослених

Број информација послатих 
централној тачки Европол-а за 
ватрено оружје од стране Управе 
криминалистичке полиције кроз 
Европол (допринос) Повећан број 
информација размењених путем 
SIENA 

Континуирано. У складу са правилима Европола, 
Министарство унутрашњих послова је тренутно 
ангажовано на 16 пројеката анализе, уклључујући 
АП за оружје и експлозиве (AP W&E) - незаконита 
треговина оружјем. У периоду од 1 јуна до 30. 
децембра 2020. године, полиција Србије је дала 
укупно 50 доприноса AP W&E. У истом периоду, 
укупно је размењено 480 порука у области трговине 
оружјем путем SIENA, од којих је 114 послато а 366 
примљено. 



6.2.10.15 Анализа недостатака у нормативном оквиру, 
као и предлог измена и допуна нормативног 
оквира, у циљу  успостављања централизоване 
базе података, одузетог, краденог, несталог и 
пронађеног ватреног оружја

Министарство 
унутрашњих послова  
Дирекција полиције - 
Управа криминалистичке 
полиције
Сектор за аналитику, 
телекомуника-ционе и 
информационе 
технологије   

I квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
17.388 евра за 2021. годину
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије 
633 евра за 2021. годину
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне Скупштине
40.008 евра за 2021. годину
уз подршку UNDP/ SEESAC

Анализа урађена.                      
Нормативни оквир измењен у 
циљу успостављања 
централизоване базе података 
одузетог, краденог, несталог и 
пронађеног ватреног оружја

Активност у току У мају  2020. године у оквиру 
евиденције о "Оружју у илегалном поседу", 
покренута је апликација "Украдено и нестало 
оружје" у јединственом информационом систему 
Министарства унутрашњих послова. Апликација је 
пуштена у рад и тренутно се оцењује, уз откривање 
недостатака и давања предлога за унапређење.

6.2.10.16 Унапредити успостављену централизовану базу 
података одузетог, краденог, несталог и 
пронађеног ватреног оружја у складу са 
анализом 

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа криминалистичке 
полиције
Сектор за аналитику, теле-
комуникационе и 
информационе 
технологије
Сектор за материјално 
финансијске послове

I  квартал 2021. 
године

Напомена:
У току су преговори са 
донатором / евалуација 
вредности инвестиција ће бити 
познати после завршетка анализе 
у нормативном делу

Успостављена база података
Број размењених податак, у 
области одузетог, краденог, 
несталог  и пронађеног ватреног 
оружја

Успостављена база података 
унапређена
Броз размењених информација

Активност у току У мају  2020. године у оквиру 
евиденције о "Оружју у легалном поседу", 
покренута је апликација "Крадено и нестало 
оружје" у јединственом информационом систему 
Министарства унутрашњих послова. Апликација је 
пуштена у рад и тренутно се оцењује, уз откривање 
недостатака и давања предлога за унапређење. 
Након израде анализе, апликација "Крадено и 
нестало оружје" ће бити исправљена, 
проширена и надограђена.

6.2.10.17 Јачање капацитета Управе граничне полиције 
да креира и спроводи контролу SALW у 
области илегалне трговине и поседовања 
оружја 

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа граничне полиције
Сектор људских ресурса

Континуирано Подршка UNDP/ SEESAC Број случајева илегалне трговине 
оружјем пријављен од стране 
Управе граничне полиције
Стандардне оперативне 
процедуре 
Обезбеђена опрема и обука за 
коришћење опреме
Организоване тематске 
обуке/радионице за припаднике 
граничне полиције

Активност у току.  У вези са активностима на 
јачању граничне контроле у Републици Србије, а у 
оквиру Одлука Савета ЕУ за подршку спровођења 
Регионалне Мапе пута, SEESAC је наставио са 
пружањем подршке Министарству унутрашњих 
послова у циљу унапређења капацитета граничне 
полиције Републике Србије. Са тим у вези, у 
октобру 2019. године, стручни тим ЕУ је дошао у 
peer review мисију - у циљу процене капацитета и 
потреба граничне полиције МУП РС. Мисија је 
трајала пет радних дана, и обухватила је неколико 
састанака са надлежном линијом рада МУП, 
односно Управом граничне полиције која је у 
оквиру Дирекције полиције, као и посетама 
неколико главних граничних прелаза. У јануару 
2020. године, експертски тим ЕУ је израдио, а 



6.2.10.18 Изградња и унапређење капацитета 
Министарства унутрашњих послова у јачању 
способности К-9 за откривање оружја и 
експлозива (службени пси)

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције

I квартал 2021. 
године

Подршка Организације за 
сарадњу и безбедност у Европи - 
ОЕБС

Спроведена процена постојећих 
К-9 капацитета 
Развијен план за унапређење К-9
Образована Радна група за 
унапређење К-9
Обезбеђена специјална возила и 
помоћ у опремању/ 
изградњи ветеринарске 
инфраструктуре 

Активност у току. У новембру 2019. године, 
Министарство унутрашњих послова је одобрило 
сарадњу на пројекту: Концепт подршке коју би 
Организација за европску безбедност и сарадњу 
(ОЕБС) пружила Министарству унутрашњих 
послова Републике Србије у испуњењу преузетих 
међународних обавеза проистеклих из Мапе пута, а 
за следеће области: Подизање капацитета 
Полицијских управа у јачању  К-9 капацитета 
(службених паса) у откривању оружја и 
експлозива. Са тим у вези, у периоду 17-18 
децембар, путем видео конференције, ОЕБС је 
спровео peer review миисију у циљу анализе 
људских, инфраструктурних и других капацитета К-
9 МУПа. Учесници испред МУП РС су били 

6.2.10.19 Адаптација и унапређење магацинских / 
складишних простора / просторија за доказе за 
безбедно складиштење предатог и одузетог 
оружја  

Министарство 
унутрашњих послова -              
Сектор за материјално-
финансијске послове

II квартал 2021. 
године

Средтва ће обезбедити  SEESAC/ 
UNDP 
Укупан износ Пројекта 1.000.000 
америчких долара

Опремљен магацински / 
складиштни простор у складу са 
стандардима Европске уније 
Магацини/складишта/ просторије 
за доказе унапређене и 
опремљене у складу са 
стандардима Европске уније

Активност у току. Министарство унутрашњих 
послова је наставило са активностима усмереним 
на проширење адекватних складиштних капацитета 
за складиштење малокалибарског и лаког оружја и 
муниције. У 3 кварталу 2019. године, 
Министарство и Влада САД, Одељење државног 
Бироа за политичко - војне послове, Канцеларија за 
склањање и смањење количинеоружја (PM/WRA) 
уз техничку помоћ SEESAC, започели су Пројекат 
унапређења магацинског комплекса  "Дуваниште" 
код Смедерева. У 2020. години, настављене су 
активности, тако да се тренутно ради на пројекту 
побољшања складишних капацитета на локацији. 
Такође, током извештајног периода, уз подршку 
UNDP - SEESAC, очекује се реконструкција и 
унапређење капацитета за још три просторије, собе 6.2.10.20 Јачање кривично-правног одговора против 

трговине оружјем кроз:
1.Анализу усклађености законодавства са 
Протоколом УН о оружју и; 
2. Изградњу капацитета за спровођење закона и 
кривично гоњење за откривање, истрагу и 
процесуирање незаконите трговине оружјем у 
вези са другим кривичним делима; 
3. Подршка усклађивању података о кривичном 
правосуђу

Министарство правде
Републичко јавно 
тужилаштво
Министарство 
унутрашњих послова

Континуирано
Почев од 2020. 
године

Средтва ће обезбедити 
Канцеларија за дрогу и криминал 
Уједињених нација - UNODC  

Спроведена анализа 
усклађености законодавства са 
УН

Повећани капацитети за 
спровођење закона и тужилаштво 
кроз учешће у специјализо-ваним 
обукама

Прикупљање података о 
кривичном правосуђу 
побољшано је учешћем на 
специјализо-ваним састанцима

Aктивност у току. Спроведена је анализа 
усклађености закона за протоколом УН за ватрено 
оружје. У складу са епидемиолошком ситуацијом,  
током 2020. године, представници МУП-а су 
организовали први састанак контакт тачака 
надлежних институција за сарадњу на предлогу 
пројекта са представницима UNODC, 3. новембра 
2020. године, у седишту МУП-а, а у циљу 
дефинисања наредних корака које треба предузети 
у имплементацији овог пројекта. На састанку су 
учествовали представници Високог савета судства, 
Републичког јавног тужилаштва, Министарства 
правде, Министарства спољних послова, 
Министарства финансија (Управе царина), 
Министарства унутрашњих послова и UNODC. 
Овај пројекат још увек није могуће спровести због 



6.2.10.21 Јачање капацитета Министарства унутрашњих 
послова на лицу места у области ланца доказа, 
истраге места злочина, и балистичке 
лабораторије за трговину оружјем, путем 
акредитације балистичке лабораторије, 
техничког опремања и обуке у области 
балистичке идентификације

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа криминалистичке 
полиције

I квартал 2021. 
године

Средтва ће обезбедити UNDP 
/NABIS

Стандардне оперативне 
процедуре за балистичку 
лабораторију развијене
Балистичка лабораторија 
акредитована
Техничка опрема обезбеђена и 
пуштена у рад
Обука за коришћење опреме и 
балистичке идентификације 
обезбеђена

Активност је у току. Активност је у току. 
Стандардне оперативне процедуре су развијене и 
усклађене са релевантним смерницама ЕУ, а 
усвојио их је Национални центар за 
криминалистичку форензику у области: 1. ланца 
доказа, 2. паковања и обележавања доказа што ће 
олакшати процес тражења доказа током целокупног 
процеса складиштења доказа. За Национални цетар 
за криминалистичку форензику набављена је 
опрема за обраду на лицу места (3D  скенери, 
софтвер за анимацију и реконструкцију догађаја, 
посебне лампе за ферензичке техничаре, преносиви 
форензички уређаји, итд.) у вредности од око 
240.000 америчких долара. Такође, урађена је 
анализа тренутног стања у области акредитације 
ISO 17020, као и наставни план и програм за 6.2.10.22 Јачање административних капацитета 

Министарства унутрашњих послова кроз обуке 
у области балистичке идентификације, надзора 
и контроле малог и лаког оружја -  SALW  

Министарство 
унутрашњих послова
Дирекција полиције
Управа криминалистичке 
полиције
Полицијска управа за град 
Београд
Полицијска управа Ужице
Полицијска управа Ниш
Полицијска управа Нови 
сад

Почев од I 
квартала 2021. 
године

Средства ће бити обезбеђена од 
стране Министарства за Европу и 
спољне послове Француске, у 
складу са Споразумом о донацији 
аутоматизованог система за 
балистичку идентификацију

100% корисника Evofinder у 4 
града Републике Србије обучени 
за коришћење аутоматизованог 
система за балистичку 
идентификацију

Активност је у току. У циљу подршке даљем 
јачању балистике у Републици Србији, у јулу 2019. 
године, потписан је Споразум о донацији између 
Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије и Министарства за Европу и спољне 
послове Републике Француске за опремање 
полиције софтвером за идентификацију, праћење и 
балистичко праћење -  Evofinder. У извештајном 
периоду, Министарство унутрашњих послова је 
определио локацију за систем у просторијама 
Полицијске управе за Град Београд. У периоду од 
12-16. октобра 2020. године, представници ScannBI 
Technology, француског партнера и произвођача 
софтвера, инсталирао је   "Evofinder" систем и 
софтвер и спровео обуку полицисјких службеника, 
представника Националног центра за 6.2.10.23 Смањење ризика и повећање безбедности у 

области злоупотребе малог и лаког оружја у 
контексту насиља у породици

Министарство 
унутрашњих послова
Министарство правде

II квартал 2021. 
године

Средства ће бити обезбеђена од 
стране UNDP у износу од 294.462 
америчка долара

Обрађена питања законских и 
институцио-налних мера у 
контексту насиља у породици, 
партнерског насиља и насиља 
заснованог на полу
Смањен број случајева у 
контексту насиља у породици, 
партнерског насиља и насиља 
заснованог на полу
Побољшани капацитети 
запослених и посебних служби за 
жртве насиља

Активност у току. У августу 2910. године, 
Министарство унутрашњих послова и Програм 
Уједињених нација за развој (UNDP) за Србију, је 
започела сарадњу на пројекту "Смањење ризика-
повећање безбедности-ка заустављању 
злоупотребе оружја у контексту породичног 
насиља”. Овај Пројекат је јединствен у региону и 
огледа се у томе што представља наставак 
одговорне контроле оружја, подиже ниво свести о 
опасности оружја, едукује, промовише контролу 
наоружања и бољу обавештеност. У извештајном 
периоду, састанак Пројектног одбора за спровођење 
пројекта Министарства унутрашњих послова и 
УНДП није одржан услед пандемије COVID-19.



6.2.10.24 Планирати, креирати и спровести кампање за 
подизање свести о опасностима SALW и 
унапређене контроле SALW

Министарство 
унутрашњих послова

I квартал 2021. 
године

Средства ће бити обезбеђена од 
стране Организације за сарадњу 
и безбедност у Европи – ОЕБС у 
износу од 351.163 евра

Образована Радна група за 
анализу, планирање, дизајн и 
спровођење кампања за подизање 
свести

Кампања (е) под 
покровитељством Радне групе 
дизајниране и имплементиране

Успостављено партнерство 
између Министарства 
унутрашњих послова и
Цивилног друштва 

Успостављена платформа за 
друштвене медије за кампање за 
спречавање ширења SALW

Активност у току. Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије је у новембру 2019. 
године одобрио сарадњу на Пројекту: Концепт 
подршке коју би Организација за европску 
безбедност и сарадњу (OSCE) пружила 
Министарству унутрашњих послова Републике 
Србије у испуњењу међународно преузетих обавеза 
проистеклих из Мапе пута у области: Подршка у 
планирању, дизајнирању и спровођењу 
капмања подизања свести о опасностима SALW 
и побољшана контрола SALW. У фебруару 2020. 
године, одржан је састанак са представницима 
ОЕБС у вези са почетком спровођења пројекта, 
Делегацију је предводио државни секретар у 
Министарству унутрашњих послова, а дневни ред 
састанка укључивао је оснивање Пројектног одбора 
за спровођење пројекта који ће сарађивати са ОЕБС 
на пројекту, дефинишући детаље у вези са Радном 
групом која ће бити успостављена и усклађивање 
спровођења овог пројекта са потребама 
Министарства унутрашњих послова у областиo 
SALW. Након састанка, начелник Одељења за 
медије и комуникације у Кабинету министра је 
одређен као контакт тачка за спровођење пројекта. 
У циљу оснивања Радне групе, Мисија ОЕБС у ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Успостављен највиши ниво система заштите 
сведока који спроводи Јединица за заштиту и 
адекватно спровођење свих наложених мера 
предвиђених Законом о програму заштите учесника 
у кривичном поступку.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.11.1. Спровођење мера за побољшање статуса и 
капацитета Јединице за заштиту сведока у 
складу са резултатима анализе (извештај)

Министарство 
унутрашњих послова
Јединица за заштиту

IV квартал 2020. 
године

Веза: Активност описана у 
Акционом плану за Поглавље 23 - 
Правосуђе и основна права – 
Потпоглавље Ратни злочини

Све препоруке спроведене Активност је у току. Јединица за заштиту сведока 
је расписала конкурс за попуну упражњених 
радних места. Рок за подношење пријава почео је 
24. августа, а истекао 24. септембра 2020. године. 
Процедура запошљавања је завршена и очекује се 
да ће ускоро бити завршено распоређивање нових 
службеника који су испунили услове за рад у 
Јединици за заштиту. У овом тренутку, у Јединици 
за заштиту сведока постоје укупно 62 радна места, 
од којих је попуњено 52.

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 11 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
На основу резултата процене утицаја, Република Србија обезбеђује додатни број 
службеника и додатну опрему за потребе Јединице за заштиту сведока Министарства 
унутрашњих послова. 

Ефикасније спровођење Програма заштите од стране обучених и опремљених 
припадника Јединице за заштиту као и адекватнија примена мера заштите од стране 
специјализованих стручњака из области психологије и социјалне заштите.



6.2.11.2. Јачање кадровских капацитета Јединице за 
заштиту сведока повећањем броја особља и 
укључивања стручњака за психологију и 
друштвене науке из других полицијских 
одељења 

Министарство 
унутрашњих послова
Јединица за заштиту

I квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених, постојећи запослени, 
од фебруара 2020. године
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
14.904 евра годишње за 
полицијског психолога
89.424 евра годишње за шест 
полицијских службеника 
задужених за имплементацију 
Програма

Запослени распоређени у 
Јединицу за заштиту сведока/ 
полицијски психолог и 6 
полицијских службеника 
задужених за имплементацију 
Програма

У овом тренутку, у Јединици за заштиту сведока 
постоје укупно 62 радна места, од којих је 
попуњено 52.

6.2.11.3. Унапредити материјалне и техничке 
капацитете Јединице за заштиту са посебним 
акцентом на набавку адекватних возила са 
комуникационим средствима, али и 
континуирано осавремењивање друге 
рачунарске и техничке опреме.

Министарство 
унутрашњих послова
Јединица за заштиту 
сведока

Контуниурано, 
након 
спровођења 
анализе

Веза: Активност описана у 
Акционом плану за Поглавље 23 - 
Правосуђе и основна права – 
Потпоглавље Ратни злочини 
прерасподела постојеће опреме у 
Министарству

Унапређена опремљеност 
Јединице за заштиту сведока  
(возила са комуникационим 
средствима,, безбедносно 
тактичком опремом и ИТ опреме)

У извештајном периоду није било активности услед 
пандемиије COVID 19

6.2.11.4. Израдити предлог адекватних подзаконских 
аката за ефикасну примену мера заштите 
Промене индетитета, у смислу члана  број 45 
Закона о програму заштите учесника у 
кривичном поступку

Министарство 
унутрашњих послова
Министарство правде и 
сви релевантни државни 
органи
Републичко јавно 
тужилаштво 

IV квартал 2020. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
10.867 евра за 2020. годину
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства правде
10.867 евра за 2020. годину
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Републичког јавног 
тужилаштва
5.434 евра за 2020. годину

Веза: иста активност предвиђена 
у оквиру Акционог плана за 
Поглавље 23 - Правосуђе и 
основна права – потпоглавље 
Ратни злочини 

Израђен предлог измене и допуне 
подзаконских аката у вези са 
спровођењем Програма заштите 
у смислу члана 43. Закона

Активност није реализована. Током извештајног 
периода нису израђени одговарајући подзаконски 
акти за ефикасну примену мера заштите Промене 
идентитета, у смислу члана број 45 Закона о 
програму заштите учесника у кривичном поступку. 
Предлог за измену рока: III квартал 2021. 
године

6.2.11.5. Веза: иста активност предвиђена у оквиру 
Акционог плана за Поглавље 23 - Правосуђе и 
основна права – потпоглавље 
Ратни злочини 

Израђен предлог измене и допуне подзаконских 
аката у вези са спровођењем Програма заштите 
у смислу члана 43. Закона

Влада Републике Србије
Министарство правде   
Министарство 
унутрашњих послова  
Високи савет судства
Државно веће тужилаца
Врховни касациони суд
Републичко јавно 
тужилаштво 
Тужилаштво за ратне 
злочине

III квартал 2020. 
године

ИПА 2016 "Подршка жртвама и 
сведоцима кривичних дела у 
Србији" имплементациони 
партнер Мисија Организације за 
европску безбедност и сарадњу у 
Републици Србији -  ОЕБС

Релевантни документа јавне 
политике за унапређење права 
жртвава и сведока са пратећим 
Акционим планом усвојена.

Активност није реализована.            Предлог за 
измену рока: IV квартал 2021. година

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈАПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 12 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



Број правоснажних пресуда, проценат обученог 
особља, трајно одузета имовина

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.12.1 Формирање Радне групе сачињене од 
представника тужилаштва, судова, полиције, 
адвоката и високо-школских установа -Правни 
факултет Универзитета у Београду, а која ће се 
бавити анализом свих делова кривичног 
поступка, у циљу идентификовања и 
отклањања слабости и недостатака кривичног 
поступка

Радна група - 
председавајући 
/Министарство правде/, 
Републичко јавно 
тужилаштво, 
Тужилаштво за 
организовани криминал
судови, Министарство 
унутрашњих послова                           
Правни факултет 
Универзитета у Београду, 

IV квартал 2020. 
Године

Буџет Владе Републике Србије 
633 за 2020. годину
у оквиру редовних активности 
запослених
Напомена:
Остали трошкови у вези са радом 
Радне групе биће доступни после 
формирања

Формирана Радна група 
задужена за анализу свих делова 
кривичног поступка, 
Дефинисани задаци Радне групе / 
анализа, идентификовање 
слабости и недостатака 
кривичног поступка,, предлагање 
мера за отклањање 
идентификованих слабости и 
недостатака

Активност није реализована због пандемије 
COVID 19. Предлог за измену рока: IV квартал 
2021. година

6.2.12.2 Спровести свеобухватну анализу ефективности 
кривично-правног система, базирану на 
окончаним случајевима, са посебним фокусом 
на одузимање имовине проистекле из 
криминала

Радна група - 
председавајући 
/Министарство правде/, 
Републичко јавно 
тужилаштво, судови, 
Тужилаштво за 
организовани криминал
Министарство 
унутрашњих послова                           
Правни факултет 
Универзитета у Београду, 

III квартал 2021 
године

Сви трошкови у вези са радом 
Радне групе биће доступни после 
формирања

Спроведена анализа 
нормативног, организационог 
оквира, кадровских и техничких 
капацитета                           
Усвојене препоруке анализе за 
отклањање недостатака 
идентификованих у нормативном 
и организационом оквиру, 
кадровским и техничким 
капацитетима свих учесника у 
оквиру кривично - правног 
поступка

6.2.12.3 На основу резултата анализе и 
идентификованих недостатака и слабости 
кривично - правног поступка, спровести 
активности за њихово отклањање, а у складу са 
препорукама из Извештаја са Peer review мисије 
у области прања новца, високе корупције и 
борбе против организованог криминала

Радна група - 
председавајући 
/Министарство правде/, 
Републичко јавно 
тужилаштво, судови, 
Министарство 
унутрашњих послова                
Правни факултет 
Универзитета у Београду, 
Тужилаштво за 
организовани криминал

II квартал 2022. 
године израду 
предлога 
активности

Континуиран, до  
краја  IV 
квартала 2022. 
године за 
спровођење 
актиности

Трошкови тренутно нису познати Број откривених слабости и 
недостатака                                              
Број спроведених активности                          
Број отклоњених слабости и 
недостатака

Повећана ефикасност и ефективност целокупног кривично - правног поступка у 
области организованог криминала.

Република Србија успоставља преглед резултата у области организованог криминала о 
ефикасним и ефективним истрагама, кривичном гоњењу и правоснажним пресудама, 
укључујући конфисковање имовине стечене криминалом. 



6.2.12.4 Дефинисати Предлог заједничког плана и 
програма обуке учесника кривично - правног 
поступка, у складу са препорукама анализе

Радна група - 
председавајући 
/Министарство 
правде/,Правосудна 
академија 
Криминалистичко - 
полицијски универзизет

IV квартал 2021. 
године

Буџет Правосудне академије
14.904 евра за 2021. годину 
у оквиру редовних активности 
запослених

Дефинисан Предлог заједничког 
плана и програма обуке

6.2.12.5 Усвајање Заједничког плана и програма обуке 
учесника кривично - правног поступка

Правосудна академија 
Радна група - 
председавајући 
/Министарство правде/, у 
сарадњи са свим 
релевантним државних 
органима
Криминалистичко - 
полицијски универзизет

I квартал 2022. 
године

Нема трошкова Усвојен Заједнички план и 
програм обуке учесника у 
кривично - правном поступку

6.2.12.6 Спровођење Заједничког програма обуке 
учесника кривично - правног поступка

Правосудна академија 
Криминалистичко - 
полицијски универзитет

Континуирано, 
до краја 2022. 
године

Трошкови тренутно нису познати Број / проценат обученог судског 
особља, број / проценат обученог 
тужилачког особља, број / 
проценат обучених полицијских 
службеника

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Ефикасна и делотворна политика у области борбе 
против тероризма, укључујући спречавање 
насилног екстремизма и радикализације која води 
тероризму.
Извештаји о напретку које је припремила Европска 
комисија.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

7.1. Спровођење Националне стратегије и Акционог 
плана за спречавање и борбу против тероризма.

Државни органи и 
организације наведени у 
Акционом плану као 
носиоци активности

5 година од 
усвајања 
Националне 
стратегије 

Напомена:
Трошкови и средства су 
приказани у Стратегији и 
Акционом плану

Планиране активности 
спроведене у складу са 
Акционим планом и интерним 
акционим плановима, и у 
прописаним роковима

Активност у току. Акциони план садржи 
активности, индикаторе, носиоце активности, 
рокове и изворе финансирања. Национална 
стратегија и Акциони план ће бити спровођени 5 
година од усвајања, односно у периоду 2017-2021. 
година. Одлуком Владе Републике Србије од 
18.04.2019. године образовано је Национално 
координационо тело за спречавање и борбу против 
тероризма (НКТ) и именован Национални 
координатор за спречавање и борбу против 
тероризма. Један од задатака НКТ је да осигура 
ефикасно спровођење, праћење, оцењивање и 

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Србија треба да повећа своје напоре да се усагласи са захтевима ЕУ у области борбе 
против тероризма

Србија усваја и спроводи нову Стратегију за спречавање и борбу против    тероризма у 
складу са Стратегијом ЕУ за борбу против тероризма, усклађује своје законодавство у 
највећој мери са релевантним правним тековинама ЕУ, наставља да развија своје 
оперативне капацитете, улаже делотворне напоре да спречи радикализацију и 
екстремизам и унапређује практичну сарадњу и размену информација са 
специјализованим службама у ЕУ и њеним државама чланицама. 

Постизање циљева дефинисаних стратешким документима ЕУ и међународним 
стандардима, кроз унапређење нормативног оквира, организационих и кадровских 
капацитета, као и кроз спровођење јавних политика у Републици Србији

7. БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА



7.2. Координација, праћење, оцењивање и 
извештавање у вези са спровођењем 
Националне стратегије и Акционог плана за 
спречавање и борбу против тероризма.

Национално 
координационо тело

Координација и 
праћење - 
континуирано. 
Оцењивање и 
извештавање на 
годишњем нивоу, 
почев од 2019. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
3.413 евра годишње
Буџет Канцеларије Савета за 
националну безбедност и 
заштиту тајних података
2.981 евра годишње
Буџет Безбедносно-
информативне агенције
4.471 евра годишње
Буџет Министарства спољних 
послова
2.981 евра годишње
Буџет Тужилаштва за 
организовани криминал
1.490 евра годишње
Буџет Републичког јавног 
тужилаштва
1.490 евра годишње
Буџет Војнобезбедносне агенције
2.981 евра годишње
Буџерт Војнообавештајне 
агенције
1.490 евра годишње
Буџет Управе царина 

Спроведена координација, 
праћење, оцењивање и 
извештавање, у прописаним 
роковима.

Активност у току. На иницијативу Службе за 
борбу против тероризма, у извештајном периоду, 
тачније почетком септембра 2020. године, 
Национално координационо тело за спречавање и 
борбу против тероризма (у даљем тексту: НКТ), као 
стално радно тело формирало је Мултиресорну 
радну групу за израду предлога извештаја и 
аналитичких материјала у вези са важећом 
Националном стратегијом за спречавање и борбу 
против тероризма (у даљем тексту: Стратегија) и 
Акционог плана за њено спровођење. Наведена 
Мултиресорна радна група формирана је у циљу 
редовног извештавања које се односи на 
спровођење активности из Акционог плана 
Стратегије, сачињавања других пратећих 
аналитичких материјала у складу са одредбама 
Закона о  планском систему Републике Србије и 
одредбама Уредбе о методологији управљања 
јавним политикама, анализи ефеката јавних 
политика и прописа и садржају појединачних 
докумената јавних политика и ради сагледавања 
постојећег стања, праћења, оцењивања и анализе 
остварености стратегијских циљева кроз 
реализоване конкретне активности дефинисане 
Акционим планом. 
Чланове и заменике чланова Радне групе чине 
представници државних органа и организација, 
које су носиоци активности у Акционом плану, и 

7.3. Спровођење Националне стратегије и Акционог 
плана за борбу против прања новца и 
финансирања тероризма.

Државни органи и 
организације наведени у 
Акционом плану као 
носиоци активности.

5 година од 
усвајања 
Националне 
стратегије, почев 
од 2020. године

Напомена:
Трошкови и средства су 
приказани у Стратегији и 
Акционом плану 

Планиране активности 
спроведене у складу са 
Акционим планом и интерним 
акционим плановима, и у 
прописаним роковима.

Активност у току. На иницијативу Службе за 
борбу против тероризма, у извештајном периоду, 
тачније почетком септембра 2020. године, 
Национално координационо тело за спречавање и 
борбу против тероризма (у даљем тексту: НКТ), као 
стално радно тело формирало је Мултиресорну 
радну групу за израду предлога извештаја и 
аналитичких материјала у вези са важећом 

7.4. Израдити предлог подзаконских аката за 
спровођење Закона о критичној 
инфраструктури

Министарство 
унутрашњих послова

IV квартал 2020. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
55.890 евра у 2020. години

Израђени предлози подзаконских 
аката за спровођење Закона о 
критичној инфраструктури

Активност у току. Тренутно је у току поступак 
израде подзаконских аката за детаљнију 
дефиницију закона, заједно са процесом 
формирања организационе јединице у оквиру 
Министарства унутрашњих послова која би се 
бавила питањима критичне инфраструктуре. 
Узимајући у обзир да је Република Србија изабрала 
„секторски приступ“ идентификацији критичне 
инфраструктуре, Влада Републике Србије 
формирала је нову међуресорну „Пројектну групу 
за израду предлога подзаконских аката који 
произилазе из Закона о критичној 
инфраструктури“. Наведену групу чине 
представници Министарства, невладиног сектора и 
академици и имала је свој први састанак 31. маја 



7.5. Усвојити подзаконске акте за спровођење 
Закона о критичној инфраструктури

Влада Републике Србије II квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Репиблике Србије
633 евра у 2020. години

Усвојени подзаконски акти за 
спровођење Закона о критичној 
инфраструктури

7.6. Израдити предлог измена и допуна Кривичног 
законика

Министарство правде IV квартал 2020. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства правде
12.420 евра у 2020. години

Израђен предлог Закона о 
изменама и допунама Кривичног 
законика

Активност реализована. Израђен је предлог 
измена и допуна Кривичног законика.

7.7. Усвојити предлог измена и допуна Кривичног 
законика

Народна скупштине 
Републике Србије

II квартал 2022. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2022. години

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у  2022. години

Усвојен Закон о изменама и 
допунама Кривичног законика. 

Активност реализована. Народна скупштина 
Републике Србије је 21. маја 2019. године усвојила 
Закон о изменама и допунама Кривичног законика. 
Изменама и допунама Кривичног законика 
прописано је увођење казне доживотног затвора 
уместо затвора у трајању од тридесет до четрдесет 
година, која новим изменама престаје да постоји у 
нашем правном систему. Казна доживотног затвора 
је такође прописана и за друга кривична дела – 
атентант на највише државне званичнике и друга 
тешка кривична дела против уставног поретка и 
безбедности земље, као и за геноцид и злочин 
против човечности, укључујући тешке облике 
ратних злочина против цивила, ратне злочине 
против рањених и болесних, ратне злочине против 
ратних заробљеника и друге ратне злочине.  Казна 
доживотног затвора је такође прописана за 
кривична дела тероризма и за сва друга кривична 
дела за које главна казна могла да буде затвор од 
тридесет до четрдесет година. Због обавезе 
поштовања међународних препорука у области 
борбе против прања новца и финансирања 
тероризма, изменама и допунама Кривичног 
законика детаљније се прецизира и кривично дело 
из члана 393 Кривичног законика – финансирање 
тероризма. Измене су ступиле на снагу 1. децембра 
2019. године



7.8. Израдити предлог измена и допуна Закона о 
организацији и надлежности државних органа 
у сузбијању организованог криминала, 
тероризма.

Министарство 
унутрашњих послова 

IV квартал 2020. 
године. 

63 евра дневно, за једног 
полицијског службеника 
Министарства унутрашњих 
послова

у оквиру редовних активности 
запослених

Израђен предлог Закона о 
изменама и допунама Закона о 
организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању 
организованог криминала, 
тероризма и корупције.

Активност није реализована. Предлог за измену 
рока за измену и допуну Закона о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, тероризма и корупције: 
II квартал 2021. године

7.9. Усвојити Закон о изменама и допунама Закона 
о организацији и надлежности државних 
органа у сузбијању организованог криминала, 
тероризма.

Народна скупштина 
Републике Србије

II квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у у 2021. години

Усвојен Закон о изменама и 
допунама Закона о организацији 
и надлежности државних органа 
у сузбијању организованог 
криминала, тероризма и 
корупције.

7.10. Израдити Нацрт Закона о националној бази 
података за борбу против тероризма

Радна група за 
успостављање националне 
базе података                                
Министарство правде

IV квартал 2020. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених

Буџет Радне групе за 
успостављање националне базе 
података
55.890 евра у 2020. години

Израђен Нацрт закона о 
националној бази података за 
борбу против тероризма.

Активност није реализована. Радна група за 
успостављање Националне базе података за борбу 
против тероризма је израдила предлог 
законодавног оквира, завршен јавном расправом. 
Предлог за измену рока II квартал 2021. године

7.11. Усвојити Закон о националној бази података за 
борбу против тероризма

Народна скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

II квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2021. години

Усвојен Закон о националној 
бази података за борбу против 
тероризма.

7.12. Успоставити националну базу података за 
борбу против тероризма, укључујући и обуку 
њених корисника

Радна група за 
успостављање националне 
базе података,                            
Безбедносно-
информативна агенција

IV квартал 2021. 
године.

Буџет Републике Србије
Процена вредности инвестиције

Укупно 112.000 евра – трошкови 
администратора и корисника базе 
података

Прерасподела трошкова по 
носиоцима биће израђена током 
наредне године

Успостављена национална база 
података. 

Спроведена обука за кориснике.     



7.14. Унапредити капацитете Службе за борбу 
против тероризма и екстремизма кроз обуку 
тренера на тему препознавања облика 
тероризма и повезаних кривичних дела, 
посебно у вези спречавања злоупотребе 
интернета од стране терориста.

Министарство 
унутрашњих послова 
Управа криминалистичке 
полиције
Служба за борбу против 
тероризма 

IV квартал 2021. 
године

Међународне донације/ОЕБС 
пројекат 

Упознавање са најбољим 
праксама партнерских служби 
(Италија, Немачка и Естонија)
Набавка потребног софтвера.
Спроведена обука за коришћење 
софтвера.

7.13. Унапредити капацитет Министарства 
унутрашњих послова за спречавање 
радикализације и насилног екстремизма који 
воде у тероризам у сарадњи са представницима 
локалне заједнице, кроз обуке и друге видове 
стручног усавршавања.

Министарство 
унутрашњих послова 
Управа криминалистичке 
полиције - Служба за 
борбу против тероризма 

IV квартал 2021. 
године

Међународне донације/ОЕБС 
пројекат 

Подигнут ниво свести о значају 
спречавања радикализације и 
насилног екстремизма који воде у 
тероризам.

Реализоване обуке за будуће 
тренере, као и обуке чланова 
Локалних савета за безбедност. 
Реализоване обуке за полицијске 
службеника, едукаторе и 
социјалне раднике.
Израђени приручници и 
брошуре.



7.15. Унапредити капацитете Службе за борбу 
против тероризма и екстремизма кроз обуку 
полицијских службеника о начину обављања 
интервјуа са припадницима екстремистичких и 
терористичких група.

Министарство 
унутрашњих послова 
Управа криминалистичке 
полиције -
Служба за борбу против 
тероризма 

IV квартал 2021. 
године

Пројекат 
ИПА 2016

Обучени и сертификовани 
полицијски службеници

7.16. Унапредити кадровске и материјално техничке 
капацитете Службе за борбу против тероризма 
и екстремизма кроз повећање броја 
систематизованих радних места, обуке и 
набавку ИТ и телекомуникационе опреме.

Министарство 
унутрашњих послова 
Управа криминалистичке 
полиције - Служба за 
борбу против тероризма 

IV квартал 2021. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
1.028.376 евра годишње
149.040 евра годишње – за 10  
запослених
у оквиру редовних активности 
запослених, као и 
препасподела постојећих 
запослених
Донација међународних партнера

Систематизована нова радна 
места.
Реализоване обуке.
Набављена ИТ и 
телекомуникационе опреме.

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Унапређење нормативног оквира који утиче на 
смањење нивоа криминала у области дрога. 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

8. САРАДЊА У ОБЛАСТИ ДРОГА

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Република Србија треба да повећа своје напоре да се усагласи са захтевима Европске 
уније у области борбе против дрога. Република Србија наставља да спроводи Стратегију 
за превенцију и борбу против дрога (2014 - 2021) и Акциони план (2014 - 2017) и прати 
квалитет и ефекте њиховог спровођења. 

Основан систематски механизам за борбу против дроге који је у складу са европским 
стандардима. Стратегија за превенцију и борбу против дрога спроводи се несметано и 
у континуитету



8.1.1. Израда новог Акционог плана 2020-2021 у 
складу са Стратегијом за превенцију и борбу 
против дрога (2014 - 2021) 

Канцеларија за борбу 
против дрога 
са представницима 
министарстава који су 
према Стратегији, 
одговорни за спровођење 
Акционог плана.

III квартал 2020. 
године  

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Канцеларије за борбу 
против дрога
5.587 у 2020. години
Буџет Министарства здравља
3.726 евра у 2020. години
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
3.726 евра у 2020. години

Израђен Акциони план у складу 
са Стратегијом за превенцију и 
борбу против дрога (2014 - 2021)

Активност је реализована. Израђен је Акциони 
план за спровођење Стратегије за спречавање 
злоупотребе дрога за период 2020-2022. година.

8.1.2 Усвајање новог Акционог плана 2020-2021 у 
складу са Стратегијом за превенцију и борбу 
против дрога (2014 - 2021) 

Влада Републике Србије IV квартал 2020. 
године  

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2020. години

Усвојен Акциони план у складу 
са Стратегијом за превенцију и 
борбу против дрога (2014 - 2021)

Активност није реализована. Предлог за промену 
рока: II квартал 2021. године 

8.1.3. Спровести анализу степена побољшања 
нормативног оквира, од почетка преговора

Канцеларија за борбу 
против дрога, у сарадњи 
са надлежним 
министарствима: 
Министарство 
унутрашњих послова 
Министарство здравља, 
Министарство правде, 
Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, 
Министарство финансија- 
Управа царина

IV квартал 2020. 
године

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Канцеларије за борбу 
против дрога
5.589 евра у 2020. години
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
13.973 евра у 2020. години
Буџет Министарства здравља
13.973 евра у 2020. години
Буџет Министарства правде
11.179 евра у 2020. години
Буџет Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде
5.589 евра у 2020. години
Буџет Управе царина
5.589 евра у 2020. години

Извршена анализа Активност је реализована. Извршена је анализа 
степена побољшања нормативног оквира.

8.1.4. Изменити нормативни оквир према 
резултатима анализе 

Народна скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

II квартал 2021. 
године

Буџетирано у оквиру активности 
број 8.1.3

Трошкови могућних измена 
релеватних нормативних аката
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2021. години
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених

Измене и допуне релевантних 
закона израђене и усвојене у 
складу са резултатима процене



ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Број обучених кадрова, попуњени капацитети, 
развијање и унапређење превентивних програма, 
комуникације и сарадње између тела која спроводе 
законе приказане кроз евиденције и извештаје. 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

8.2.1 Унапређење националних капацитета за борбу 
против дроге кроз јачање Службе за борбу 
против дрога 

Министарство 
унутрашњих послова-
Управа криминалистичке 
полиције

I квартал 2021. 
године

Пројекат                 Програм 
оснаживање породице                                                                                                                           

Пројекат                                 
Подршка превентивном деловању 
полиције  у   школама у заштити 
ученика од психоактивних 
супстанци са Организацијом за 
европску безбедност и сарадњу – 
ОЕБС

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
968.760 евра годишње – плате 
постојећих запослених - у оквиру 
редовних активности запослених

Побољшана хоризонтална 
сарадња и комуникација органа 
за спровођење закона и 
успостављање јасног ланца 
командовања

Проактивније истраге на основу 
анализе ризика кроз националну 
Процену претњи од тешког и 
организованог криминала - 
СОКТА

Еквивалентне праксе и 
Методологија за борбу против 
наркотика на целој територији 
државе

Централизација и 
стандардизација евиденције и 
обрада статистичких података

Ефикасније коришћење ресурса и 
штедња ресурса кроз укупно 
планирање потреба целе службе

Ширење добре праксе за 
8.2.2. Анализа стања по полицијским управама по 

линији рада дрога 
Министарство 
унутрашњих послова-
Управа криминалистичке 
полиције

I квартал 2021. 
године

Буџет Министарства 
унутрашњих послова
447.120 евра годишње – плате 
постојећих запослених у 
регионалним центрима и у 
Београду
у оквиру редовних активности 
запослених

Оформљени Регионални центри

Ефикасан рад органа за спровођење закона и правосудних органа у превенцији и 
борби злоупотребе дрога,  који се спроводи кроз њихову сарадњу, примену савремених  
метода и јединствену методологију рада.

Република Србија предузима мере које за циљ имају јачање оперативних капацитета 
надлежних институција у борби против кријумчарења наркотика, посебно Службе за 
превенцију наркоманије и сузбијање кријумчарења наркотика у Министарству 
унутрашњих послова, која треба да има потпуно попуњене кадровске капацитете и 
спроведене потребне обуке, што јој омогућава да систематски спроводи проактивне 
истраге.

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



8.2.3. Сазнати више о конкретним моделима обуке 
Агенције Европске уније за обуку органа за 
спровођење закона - ЦЕПОЛ,  за примену 
специјалних истражних техника 

Министарство 
унутрашњих послова 

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
Буџетирано у оквиру 
потпоглавља Полицијска 
сарадња
Остали трошкови 

Уведени модели обуке  у програм 
обуке Министарства 
унутрашњих послова

Обухваћено потпоглављем 6.1 - Полицијска 
сарадња. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Одсуство разлике између европског и домаћег 
списка психоактивних контролисаних супстанци

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

8.3.1 Развијање и спровођење програма превенције 
употребе психоактивних супстанци заснованих 
на научним доказима у складу са 
међународним стандардима.

Министарство 
унутрашњих послова-
Управа криминалистичке 
полиције у сарадњи са 
Министарством здравља, 
Министарством просвете, 
науке и технолошког 
развоја и др. и 
релевантним субјектима 

IV Квартал 2020. 
године

Пројекат                               
Програм оснаживања породице   
POP-10-14                              
Буџет Министарства 
унутрашњих послова 
100.000 динара годишње 

Број пројеката и програма 
Број корисника програма

Полицијски службеници Службе за борбу против 
дрога учествују у Радној групи за израду 
Националног оперативног плана за спречавање 
злоупотребе дрога, за период 2020-2022. година. У 
извештајном периоду није било активности због 
пандемије вируса COVID-19. Дана 06.10.2020 два 
полицајца учествовала су на онлајн конференцији 
„Јачање ефикасне превенције коришћења дрога 
међу младима“. 

Република Србија обезбеђује несметану сарадњу између различитих тела одговорних за 
спречавање злоупотребе дрога и свеукупну координцију националне политике борбе 
против дрога. Република Србија обезбеђује да не дође до преклапања надлежности. 

Списак дрога усклађен на међународном и европском нивоу, као и сходно ситуацији 
на терену
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8.3.2 Сарадња са UNODC Министарство здравља, 
Канцеларија за борбу 
против дрога, 
Министарство 
унутрашњих послова

Континуирано Трошкови покривени од стране 
UNODC

Број конференција и одржаних 
састанака
Број државних службеника који 
учествују на конференцијама и 
скуповима 
Извештај о циљевима састанака 
Број учешћа у Међународним 
заједничим вежбама 
(Internaltional Colaborative 
Exercises) за проверу 
компетенција лабораторија 
НЦКФ за анализу психоактивних 
супстанци. 

Континуирано. Завршен је извештај о мапирању 
установа за лечење малолетника коришћењем 
PACS. Завршен је извештај о анализи 
превентивних програма у Републици Србији. 
Спроведена је обука за здравствене раднике који се 
баве лечењем зависника од дрога.  Дана 15. и 16. 
децембра 2020. године два полцијска службеника 
Службе за борбу против дрога учествовала су на 
онлајн састанку експертске радне групе Париског 
пакта, где су представници UNODC и експерти из 
земаља учесница представили програме превенције 
и лечења које је развио UNODC, као и добру праксу 
у породичног учешћа у ефикасној стратегији 
превенције ѕлоупотребе дрога и лечења. Током 
2020. године није било могуће учествовати у 
међународним заједничким вежбама UNODC због 
потешкоћа у функционисању током пандемије. 

8.3.3 Израда интегрисаног софтверског решења ради 
праћења следљивости поступака у третману 
заплењених психоактивних супстанци, 
разблаживача и прекурсора, статуса заплена 
ових супстанци, као и генерисања података о 
саставу наведених суптанци у циљу 
извештавања и размене информација са 
европским организацијама.  

Министарство 
унутрашњих послова

IV квартал 2021. 
године

Биће накнадно одређено Софтвер формиран и 
функционалан у смислу праћења 
заплена и садржајног 
извештавања према UNODC и 
агенције Европол 

8.3.4 Сарадња са ЕNFSI у циљу континуираног 
испуњења захтева и препорука Радне групе за 
дроге у области узорковања и анализа 
психоактивних супстанци, коришћења база 
података масених и инфрацрвених спектара 
неопходних за идентификацију нових 
психоактивних супстанци,  размене 
информације о новим трендовима кријучарења 
супстанци и различитим/новим аналитичким 
техникама које се користе у анализи наведених 
супстанци, као и одржања система контроле 
квалитета и статуса акредитације према 
стандарду ISO/IEC 17025:2017 као неопходног 
услова за чланство у  ЕNFSI.

Министарство 
унутрашњих послова
Управа криминалистичке 
полиције
Национални центар за 
криминалистичку 
форензику

Континуирано Средства ИПА2019 и ИПА 2020, 
као и нови пројекат из Програма 
норвешке билатерне помоћи

Национални центар за 
криминалистичку форензику 
реакредитован за област анализе 
психоактивних супстанци према 
међународном стандарду 
17025:2017.                                                 
Лабораторије НЦКФ 
идентификују супстанце и 
активно сарађују са земљама 
чланицама у предметној области 
у смислу размене информација о 
новим струкурама супстанци, 
трендовима кријумчарења и 
аналитичким техникама које се 
примењују у анализи супстанци. 

Континуирано. Сарадња са ЕNFSI је 
континуирана, а у другој половини 2020. године 
одржан је онлајн састанак Радне групе за дроге, док 
су лабораторије НЦКФ учествовале у тесту 
оспособљености кроз учешће у ПТ тесту Радне 
групе за лекове ЕNFSI. НЦКФ лабораторије 
користе све базе података Радне групе. НЦКФ 
лабораторије задржале су статус акредитације 
током надзорне посете Акредитационом телу 
Србије у септембру 2020. године и тако обезбедиле 
статус у ЕNFSI. 



8.3.5 Редовно ажурирати списак психоактивних 
контролисаних супстанци у складу са INCB 

Комисија за психоактивне 
контролисане супстанце 
Владе Републике Србије 
Министарство здравља 
Републике Србије

Континуирано у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра годишње
Остале институције
1.266 евра годишње

Ажуриран и усвојен списак 
психоактивних контролисаних 
супстанци 

Активност је реализована. Ажурирана је и 
усвојена листа психоактивних контролисаних 
супстанци. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Редовна сарадња са Европским центром за праћење 
дрога и зависности од дрога -EMCDDA кроз 
попуњене људске и финансијске капацитете 
Републике Србије

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

8.4.1 Редовна сарадња са Европским центром за 
праћење дрога и зависности од дрога -
EMCDDA кроз попуњене људске и финансијске 
капацитете Републике Србије

Министарство 
унутрашњих послова 
Директор полиције

II квартал 2021. 
године

Нема трошкова Потписан Споразума са 
Европским центром за праћење 
дрога и зависности од дрога -
EMCDDA

Активност је реализована.  На иницијативу 
Канцеларије за борбу против дрога потписан је 
Радни аранжман о сарадњи између Европског 
центра за праћење дрога и зависности од дрога 
(EMCDDA) и Канцеларије за борбу против дрога, 
Министарства здравља и Министарства 
унутрашњих послова. 

8.4.2 Формирање заједничког софтвера који ће бити 
у складу са стандардима Европског центра за 
праћење дрога и зависности од дрога EMCDDA 
и приказиваће имаће индикаторе понуде.  

Министарство здравља  
Министарство 
унутрашњих послова и 
Канцеларија за борбу 
против дрога Владе 
Републике Србије

IV квартал 2021. 
године

Пројекат  ИПА 7   IPA 7   - 
Instrument for Pre-accession 
Assistance - 7                  

Софтверски систем прилагођен 
стандардима Европског центра за 
праћење дрога и зависности од 
дрога - EMCDDA

Активност је реализована. Израђен je програм за 
електронско прикупљање података за TDI и DRD 
индикатор. 

8.4.3 Израда Националног извештаја за Европским 
центром за праћење дрога и зависности од 
дрога - EMCDDA

Министарство здравља,
 у сарадњи са надлежним 
министарствима и 
Канцеларијом за борбу 
против дрога Владе 
Републике Србије

Континуирано

Напомена:
два пута 
годишње

11.178 евра
 по институ-
цији, годишње - у оквиру 
редовних активности запослених

Усвојен Национални извештај и 
редовно се доставља Европском 
центру за праћење дрога и 
зависности од дрога

Активност је реализована. Национални извештај 
је усвојен и редовно је достављен Европском 
центру за праћење дрога и зависности од дрога у 
децембру 2020. године. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

ПРЕЛАЗНО МЕРИЛО 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Република Србија обезбеђује несметану сарадњу са Европским центром за праћење 
дрога и зависности од дрога -EMCDDA,  преко Националног центра за праћење дрога у 
оквиру Министарства здравља и редовно припрема извештаје за  Европски центар за 
праћење дрога и зависности од дрога -EMCDDA

Успостављен систем сарадње са  Европским центром за праћење дрога и зависности 
од дрога -EMCDDA
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Количина заплењених / ускладиштених / коначно 
третираних прекурсора и дрога

Број правоснажних ппресуда за кријумчарење 
дроге

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

8.5.1 Потпуно спроводити ВЕБ апликацију за вођење 
евиденције и статистике о заплењеним дрогама.

Министарство 
унутрашњих послова

IV Квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених

Статистика о заплењеним 
дрогама

Сви предуслови су успостављени за примену 
„Оперативне евиденције о дрогама“, за 
електронску евиденцију и анализу заплењених ПКС 
на територији Републике Србије у пракси се 
примењују од 1. јануара 2021. године.

8.5.2 Доношење Уредбе за поступак складиштења и 
уништавања заплењених психоактивних 
контролисаних супстанци 

Министарство здравља 
Министарство 
унутрашњих послова  и 
Министарство правде, 
судови

IV квартал 2020. 
године

За све  органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства здравља
5.589 евра у 2020. години 
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
5.589 евра у 2020. години 
Буџет Министарства правде
1.863 евра у 2020. години
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2020. години 

Усвојена Уредба на основу 
Закона о психоактивним 
контролисаним супстанцама, 
која ближе одређује процедуре 
поступања за поступак 
складиштења и уништавања 
заплењених психоактивних 
контролисаних супстанци 

 Активност је у току. Нацрт уредбе је завршен. 
Предлог за промену рока: II квартал 2021. 
године 

Република Србија обезбеђује преглед резултата у погледу повећане количине заплењене 
дроге и обезбеђује безбедно чување и ефикасно уништавање конфисковане дроге и 
прекурсорау складу са стандардима Европске уније. Република Србија обезбеђује да 
правоснажне пресуде за
кријумчарење наркотика буду систематски праћене одлукама о одузимању 
противправно стечене имовине лица осуђених за криминалне активности.

Систематски обезбеђено складиштење заплењене дроге и прекурсора



8.5.3 Усвојити Стандардне оперативне планове за 
обраду, паковање, транспорт и складиштење и 
транспорт заплењених психоактивних  
контролисаних супстанци и њихових 
разблаживача у Министарству унутрашњих 
послова – интерни акт

Министарство 
унутрашњих послова
Управа криминалистичке 
полиције

II Квартал 2021. 
године

Пројекат Унапређење капацитета 
Министарства унутрашњих 
послова за управљање 
заплењеним количинама 
психоактивних контролисаних 
супстанци,  

уз подршку Краљевине Норвешке 

Усвојене 4 инструкције за 
третман, складиштење и 
транспорт заплењених 
психоактивних  контролисаних 
супстанци и њихових 
разблаживача, који дефинишу 
поступање полицијских 
службеника у предметним 
областима.

8.5.4 Изменити нормативни оквир који се односи на 
поступак  складиштења и уништавања 
заплењених прекурсора, као и доношење 
Уредбе за уништавање прекурсора   

Комисија за контролу 
унишења прекурсора
у сарадњи са другим 
надлежним органима
Народна скупштина 
Влада Републике Србије

IV квартал 2021. 
године   

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
за израду: 1.863 евра
за усвајање
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2021. години
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2021. години

Допуњен нормативни оквир. 
Усвојен Закон о прекурсорима, 
као и Уредба на основу 
предметног Закона. 

8.5.5. Припремити План за уништење психоактивних 
контролисаних супстанци на основу евиденције 
Виших судова и полицијских управа

Комисија за контролу 
поступка уништења Владе 
Републике Србије
Министарство правде, 

у сарадњи са 
Министарством 
унутрашњих послова и 
Министарством здравља

IV квартал 2020. 
године и 
континуирано 

За све органе:
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
1.863 евра годишње
Буџет Министрства здравља
1.863 евра годишње 
Буџет Министарства правде
1.242 евра годишње

Усвојен  план за уништавање 
психоактивних контролисаних 
супстанци од стране Комисија за 
контролу поступка уништења 
Владе Републике Србије 

Активност није реализована. Предлог за промену 
рока: III квартал 2021. године 

8.5.6. Уништавање психоактивних контролисаних 
супстанци, одузетих на основу правоснажних 
пресуда – историјска уништења 

Министарство 
унутрашњих послова
Министарство здравља 

Континуирано Буџет Министарства 
унутрашњих послова
5 евра по једном килограму 

Количина уништених 
психоактивних контролисаних 
супстанци

Активност није реализована. У извештајном 
периоду, због пандемије вируса COVID-19, 
уништавање заплењених психоактивних 
контролисаних супстанци није завршено. Следеће 
уништавање извршиће се када се испуне услови, 8.5.7. Континуирано уништавање одузетих 

психоактивних контролисаних супстанци
Министарство 
унутрашњих послова по 
налогу надлежних судова 
и у сарадњи са 
Министарством здравља

Континуирано 5 евра по килограму Количина уништених одузетих 
психоактивних контролисаних 
супстанци

Активност није реализована. У извештајном 
периоду, због пандемије вируса COVID-19, 
уништавање заплењених психоактивних 
контролисаних супстанци није завршено. Следеће 
уништавање извршиће се када се испуне услови, 
али у овом тренутку није могуће прецизно одредити 
датум. 



8.5.8. Припремити План за уништавање прекурсора Министарство 
унутрашњих послова 
Министарство здравља 
Министарство правде 
Министарство финансија- 
Управа царина 
Министарство 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде

I квартал 2021. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
1.266 евра у 2020. години
Остале институције
633 евра у 2020. години

Усвојен План за уништавање 
прекурсора

8.5.9. Завршна обрада одузетих прекурсора Министарство 
унутрашњих послова 
Министарство здравља 
Министарство правде 
Министарство финансија- 
Управа царина
Министарство 
пољопривреде и заштите 
животне средине 
Хемијски факултет 
Универзитета у Београду

Континуирано Буџетирано у оквиру АП за борбу 
против дрога
  

Количина уклоњених и 
уништених прекурсора

8.5.10. Набавити складишта (контејнере) за 
психоактивне контролисане супстанце у складу 
са процедурама за третман психоактивних 
конторлисаних супстанци 

Министарство 
унутрашњих послова
Управа криминалистичке 
полиције

II квартал 2021. 
године 

Пројекат Јачање капацитета 
Министарства унутрашњих 
послова, за потребе узорковања, 
складиштења и уништења 
психоактивнох контролисаних 
супстанци

Број набављених контејнера и по 
подручјима у Републици Србији

Активност је реализована. Контејнери су 
набављени и постављени 2019. године, у оквиру 
пројекта „Унапређење капацитета Министарства 
унутрашњих послова за управљање заплењеним 
количинама психоактивних контролисаних 
супстанци“, који је реализован уз подршку 
Краљевине Норвешке. Постављено је укупно 5 
контејнера: 2 на локацијама у Београду и по један 
на локацијама у Новом Саду, Ужицу и Нишу. То је 
резултирало успостављањем систематског 
механизма за сигурно складиштење у складу са 
стандардима ЕУ. 



8.5.11. Иницирање  измена Закона о кривичном 
поступку за поступак уништења психоактивних 
супстанци  

Министарство здравља
Министарство 
унутрашњих послова
Министарство правде
Управа царина
Министарство
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде

II квартал 2022. 
године

За све органе
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства здравља
9.315 евра у 2020. години
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
7.452 евра у 2020. години
Буџет Министарства правде
13.041 евра у 2020. години
Буџет Управе царина
1.266 евра у 2020. години
Буџет Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде
633 евра у 2020. години
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије 
40.008 евра у 2020. години
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2020. години

Измењен Закон о кривичном 
поступку, у делу који се односи 
на уништавање психоактивних 
контролисаних супстанци, 
одмах, након заплене.

Активност је реализована. Министарство 
унутрашњих послова покренуло је измену Законика 
о кривичном поступку, у делу који се односи на 
уништавање психоактивних контролисаних 
супстанци. 

8.5.12. Усвајање измена Закона о кривичном поступку 
за поступак уништења психоактивних 
супстанци  

Народна скуштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

II квартал 2022. 
године

Буџет Народне скупштине 
Републике Србије 
40.008 евра у 2020. години
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2020. години

Измењен Закон о кривичном 
поступку, у делу који се односи 
на уништавање психоактивних 
контролисаних супстанци, 
одмах, након заплене.

8.5.13. Успостављање Националне контактне тачке за 
пренос и анализу узорака психоактивних 
супстанци

Министарство 
унутрашњих послова  
Управа криминалистичке 
полиције Министарство 
здравља

IV квартал 2020. 
године 

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
14.904 евра годишње – 
национална контакт тачка
55.890 евра у 2020. години
 -припрема подзаконског акта 
којим се регулише успостављање 
Националне котакт тачке
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2020. години 

Донесен подзаконски акт о 
формирању Националне контакт 
тачке за пренос узорака 
психоактивних супстанци у 
Националном центру за 
криминаистичку форензику 
Министарства унутрашњих 
послова.  Национална контакт 
тачка Републике  Србије 
увршћена у Списак националних 
контакт тачака и информација о 
томе објавњена у Службеном 
листу ЕУ, а од стране Савета ЕУ.

Активност није реализована. Због пандемије 
COVID-19 није донет подзаконски акт о 
формирању Националне контакт тачке (НКТ) и 
сходно томе НКТ Републике Србије није уврштена 
на Списак националних контакт тачки ЕУ. 
Предлог за промену рока: III квартал 2021. 
године 



8.5.14. Усвајање Правилника који регулише рад 
Националне контакт тачке за пренос и анализу 
узорака дрога 

Министарство 
унутрашњих послова 
Управа криминалистичке 
полиције

IV квартал 2020. 
године 

Буџетирано у оквиру активности 
8.5.11

Усвојен Правилник којим се 
регулише рад Националне 
контакт тачке за пренос  узорака 
психоактивних  супстанци

Активност је реализована. Правилник којим се 
уређује рад Националне контакт тачке за пренос 
узорака психоактивних супстанци је усвојен и 
објављен у Службеном гласнику бр. 93/2019. од 26. 
децембра 2019. Правилник ће се примењивати 
након што НКТ званично конституише своје 
формирање. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Створени услови за системску размену 
информација са државама чланицама Европске 
уније са циљем процесуирања царинских 
прекршаја

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Капацитети Управе царина за спровођење / 
примену законодавства су побољшани, са циљем 
ефикаснијег рада на граници

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

9.2.1. Нацрт предлога за измене и допуне Закона о 
изменама и допунама Законика о кривичном 
поступку и Закона о царинској слижби
Веза активност 2.2.23 – ревидирани АП за 
Поглавље 23 – Правосуђе и основна права

Министарство правде
Министарство финансија- 
Управа царина
Влада Републике Србије

IV квартал 2020. 
године

Буџет Управе царина
27.945 евра у 2020. години        
 у оквиру редовних активности 
запослених

Израђени Нацрти закона којима 
се мења Законик  о кривичном 
поступку и Закон о царинској 
служби

Aктивност није реализована, услед проглашења 
пандемије болести Covid 19

9.2.2. Усвајање Закона о изменама и допунама 
Законика о кривичном поступку и Закона о 
царинској служби

Народна скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије  

II квартал 2022. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра по Закону, за 2022. 
годину
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра по Закону, за 2022. 
годину

Усвојени закони којима се мења 
Законик  о кривичном поступку и 
Закон о царинској служби

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА9.3.ПРЕПОРУКА: 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

9. ЦАРИНСКА САРАДЊА

9.1. ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Обезбедити да Стратегије за ИТ Управе царина (2011 – 2020)  садржи све потребне 
елементе који јој омогућавају да се припреми за спровођење Одлуке 2009/917/ПУП 
након пријема у чланство;

Створени услови за примену Одлуке 2009/917/ПУП након пријема Републике Србије у 
чланство Европске уније

Проширење истражних овлашћења царинских службеника и побољшање њихових 
могућности да сарађују (на пример, кроз приступ базама података) са другим службама 
на граници

Проширена истражна овлашћења царинских службеника у кривичном поступку
Успостављен приступ ИТ апликацијама Управе граничне полиције,  као и боља 
сарадња и размена информација са овом службом

9.2. ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
ПРЕПОРУКА ИСПУЊЕНА



Унапређена сарадња са Царинским управама 
Европске уније

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

9.3.1. Спровести процедуре за ратификацију 
Конвенције „Напуљ II“

Министарство финансија - 
Управа царина

Након пријема 
Републике Србије 
у чланство 
Европске уније

Трошкови тренутно непознати Спроведена процедура за 
ратификацију Закона о 
ратификацији Конвенције 
„Напуљ II“ 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА
Спроведена процедура за ратификацију Закона о 
ратификацији Конвенције „Напуљ II“ 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

10.1.1. Ускладити национално законодавство са 
Директивом 2014/62/ЕУ Европског парламента 
и Савета

Министарство 
унутрашњих послова 
Народна Скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

Предлагач Министарство 
правде

II квартал 2022. 
године

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
7.763 евра у 2020. години                   
3.881 евра у 2021. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Владе Републике Србије
633 евра у 2022. години
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2022. години

Предлог  Закона о изменама и 
допунама Кривичног законика

10.1.2. Ускладити национално законодавство са 
Директивом 2014/62/ЕУ Европског парламента 
и Савета

Народна Скупштина 
Републике Србије
Влада Републике Србије

II квартал 2022. 
године

Буџет Народне скупштине 
Републике Србије
40.008 евра у 2022. години

Закон о изменама и допунама 
Кривичног законика усвојен 
мења се дефиниција новца из 
члана 112. став 23 Кривичног 
законика

Нацрт плана рада за имплементацију  Конвенције „Напуљ II“ након приступања Створени услови за примену Конвенције „Напуљ II“

10. ФАЛСИФИКОВАЊЕ ЕВРА

10.1. ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ
Усклађивање националног законодавства са правним тековинама Европске уније у овој 
области, укључујући Женевску конвенцију, Одлуку 887/2001/ПУП, Директиву 
2014/62/ЕУ Европског парламента и Савета

Потпуна усклађеност са правним тековинама Европске уније.



10.1.3. Јачање капацитета обуком полицијских 
службеника - водича паса и обука и набавка 
службених паса специјализованих за 
проналажење скривеног новца

Министарство 
унутрашњих послова, у 
сарадњи са 
Министарством 
финансија - Управом 
царине 

IV квартал 2021. 
године

преговори са донатором у току

у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
29.808 евра годишње

Извештај са обуке
Број набављених паса

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

10.2.1 Едукација полицијских службеника који се 
баве сузбијањем кривичног дела 
фалсификовање новца у полицијским управама 
Министарства унутрашњих послова. 

Едукацију ће спроводити полицијски 
службеници из Националне централне 
канцеларије

Министарство 
унутрашњих послова 

Континуирано у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
44.712 евра годишње

Број извештај са одржаних обука У извештајном периоду није било активности, 
услед проглашења пандемије болести Covid 19

10.2.2 Размена информација и формирање 
заједничких истражних тимова са земљама 
чланицама Европске уније у области 
фалсификовања новца

Министарство 
унутрашњих послова  
Републичко јавно 
тужилаштво

Континуирано у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Министарства 
унутрашњих послова
44.712 евра годишње
у оквиру редовних активности 
запослених
Буџет Републичког јавног 
тужилаштва
29.808 евра годишње

Број размењених информација

Број формираних заједничких 
истражних тимова

Континуирано. Током 2020. године, 
Министарство унутрашњих послова учествовало је 
у следећим активностима: Јануар 2020- размена 
информација са ЕВРОПОЛ-ом. Фебруар 2020- 
размена информација са Републиком Бугарском и 
ЕВРОПОЛ-ом. Март 2020- размена информација са 
ЕВРОПОЛ-ом. Мај 2020- размена информација са 
ЕВРОПОЛ-ом. Октобар 2020- размена 
информација са Републиком Албанијом и 
Републиком Аустријом.

Предложити мере за јачање капацитета ради унапређења сарадње са DG ECFIN, 
ЕВРОПОЛ-ом, Европском централном банком у овој области.

Пуна усклађеност са законодавством Европске уније.
10.2. ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ


