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АКЦИОНИ ПЛАН НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И БОРБУ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ПРЕВЕНЦИЈА ОД РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА

Стратегијски циљ 1.1 Изграђена безбедносна култура грађана

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

1.1.1

Побољшати општу информисаност грађана о
тероризму, кроз организовање медијских кампања,
округлих столова и јавних расправа и других
активности, укључујући и сарадњу са цивилним
друштвом

Број медијских кампања
Број реализованих кампања
Број јавних расправа
Испитивање јавног мења

Министарство културе и
информисања 2018. година

1.1.2

Унапредити образовне процесе, посебно у погледу
правовременог уочавања и препознавања
радикализације, начина супротстављања насилном
екстремизму и реаговању у случајевима терористичког
напада, кроз припремање предлога наставних
садржаја који подржавају толеранцију, инклузивно
друштво и адекватан начин реаговања

Усвојени наставни садржаји у
основним, средњим и
високошколским установама

Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

2017. година



2

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ПРЕВЕНЦИЈА ОД РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА

Стратегијски циљ 1.2 Рана идентификација узрока и фактора који погодују ширењу радикализма и насилног екстремизма који воде ка тероризму

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

1.2.1
Припремити услове за формирање националне мреже
за подизање свести о радикализацији (пројекат first
line)

Број активности у циљу припреме
националне мреже

Министарство
унутрашњихх послова 2017. година

1.2.2
Унапредити економско и социјално окружење кроз
отварање нових радних места, инвестирање у
недовољно развијена подручја и запошљавање
социјално угрожених категорија

Повећан обим инвестиција
Број новоотворених радних места

Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања

Континуирано

1.2.3
Ојачати вредносни систем који представља
противтежу ширењу екстремистичких идеологија, кроз
спортске и едукативне програме и манифестације

Број програма
Број манифестација

Министарство омладине
и спорта
Министарство културе и
информисања

Континуирано

1.2.4

Промовисати међукултурални и међуверски дијалог
кроз организовање кампања, трибина, семинара и
других активности

Број организованих кампања,
трибина, семинара и других
активности

Министарство културе и
информисања
Министарство правде

Континуирано

1.2.5

Створити услове за заступљеност у институцијама,
социјалних група и појединаца који су потенцијално
изложени ризику од радикализације, кроз припрему
програма, нарочито на локалном нивоу

Број дефинисаних програма
Број реализованих програма

Министарство државне
управе и локалне
самоуправе

Континуирано
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ПРЕВЕНЦИЈА ОД РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА

Стратегијски циљ 1.3 Супротстављање стварању околности који погодују регрутацији младих за учешће у терористичким активностима

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

1.3.1

Припремити програме за повећање запослености
младих и стварање услова за друштвено и културно
ангажовање уз поштовање прнципа једнаких
могућности

Усвојени програми
Повећана запосленост и
ангажованост младих

Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања

Континуирано

1.3.2
Мотивисато организације цивилног друштва на
сарадњу и помоћ у спречавању утицаја радикалних
екстремистичких група, кроз програме и пројекте

Усвојени програми и пројекти за
спречавање утицаја радикалистичких
екстремистичких група

Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом 2017. година

1.3.3

Успоставити интензивну сарадњу представника
власти, цивилног друштва и породице у циљу подршке
младима да препознају опасности од радикализације и
да се заштите од исте, кроз припрему програма и
пројеката

Усвојени програми и пројекти ради
успостављања интензивне сарадње
представника власти, цивилног
друштва и породице у циљу подршке
младима да препознају опасности од
радикализације и да се заштите од
исте

Министарство омладине
и спорта 2017. година

1.3.4

Подржати програме вршњачке едукације и
иницијативе намењеним младима којима се
промовишу људска права и слободе, толеранција,
разумевање и антидискриминација

Имплементација Стратегије за младе,
која обухвата и програме вршњачке
едукације и иницијативе намењене
младима којима се промовишу
људска права и слободе,
толеранција, разумевање и
антидискриминација

Министарство омладине
и спорта Континуирано
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ПРЕВЕНЦИЈА ОД РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА

Стратегијски циљ 1.4 Супротстављање коришћењу високо-технолошких система комуникације и дигитaлних мрeжa за ширење радикализације и
насилног екстремизма

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

1.4.1

Подићи ниво свести о опасностима које носи
коришћење високо-технолошких система комуникације
за ширење радикалних ставова, кроз имплементацију
релевантних активности из first line пројекта и
коришћењем експертизе (PCC SEE платформe)

Реализоване релевантне активности
из first line пројекта и коришћење
експертизе

Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација
Министарство
унутрашњих послова

2017. година

1.4.2
Унапредити законски оквир који ће допринети
успостављању система за спречавање коришћења
интернета и других јавних медија за говор мржње,
радикализацију, врбовање и регрутовање терориста

Успостављен систем који доприноси
ефикаснијем спречавању коришћења
интернета и других јавних медија за
говор мржње, радикализацију,
врбовање и регрутовање терориста

Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација
Министарство културе и
информисања

2016. година

1.4.3
Остварити интензивну комуникацију са кључним
факторима друштвених медија, кроз припрему
меморандума о разумевању

Потписан меморандум о разумевању

Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација
Министарство културе и
информисања

2016. година

1.4.4 Дефинисати ставове о садржајима који представљају
алтернативу радикализацији и регрутовању на
интернету

Успостављени позитивни ставови који
представљају противтежу
радикализацији и регрутовању на
интернету

Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација

2017. година

1.4.5 Дефинисати одговарајуће мере ради успешније
комуникације са циљним групама путем дигиталне
комуникације

Успостављена комуникација са
циљним групама

Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација

2017. година

1.4.6
Дефинисати и рaзвити кaпaцитeте зa прaћeњe
eкстрeмистичкoг сaдржaja oбjaвљeнoг нa интeрнeту,
укључујући капацитете за сарадњу са међународним
актерима који су ангажовани на истом задатку

Дефинисани и развијени капацитети

Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација
Министарство
унутрашњих послова

Континуирано
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТЕРОРИЗМА, НАСИЛНОГ ЕКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИЈЕ

Стратегијски циљ 1.5 Вештина стратешке комуникације

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

1.5.1

Пoдигнути нивo свeсти o предностима кoje вeштинa
стрaтeшкe кoмуникaциje нуди у oквиру кoмуникaциje сa
jaвнoшћу слaњeм пoзитивних пoрукa кoje су усмeрeнe
кa рaњивим групaмa у друштву, кроз сарадњу у WBCT
иницијативи и њеним RAN/SCAT

Учествовање у активностима Министарство културе и
информисања 2017. година

1.5.2

Пружaти јавности преко медија рeaлне инфoрмaциjе o
стaњу и судбини лица која су се прикључила
тeрoристичким организацијама, чиме се уз пoмoћ
рoђaкa и жртaвa смањује даља рaдикaлизaциjа и
oдлaзaк нових лица у кризна подручја

Број јавних порука Министарство културе и
информисања Континуирано

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ

Стратегијски циљ 2.1 Потпуно разумевање претњи од тероризма у Републици Србији кроз рану идентификацију циљних група и радикалних методa

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

2.1.1 Унапредити методологију прикупљања, обраде и
Развијена и примењена унапређена
методологија Министарство 2017. година
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процене података о екстремистичким појавама које су
етнички, верски, полно, родно, географски, идеолошки
или политички мотивисане, имајући у виду упоредне
методологије, укључујући и методологију PCC SEE CT
Network, CTI

унутрашњих послова
Безбедносно-
информативна агенција

2.1.2 Изградити механизам за рано препознавање
индикатора угрожавања од тероризма и одређивања
степена претњи

Изграђен механизам која омогућава
правовремено предузимање
заштитних мера

Безбедносно-
информативна агенција 2017. година

2.1.3
Редовно иновирање процене претњи и ризика од
тероризма који омогућавају ефикасно предузимање
мера и активности од стране надлежних органа за
спречавање терористичког напада

Ажуриране процене претњи и ризика
од тероризма Безбедносно-

информативна агенција Континуирано

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ

Стратегијски циљ 2.2 Унапређена координација и сарадња између државних органа надлежних за прикупљање обавештајних података

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

2.2.1

Прецизирати улоге, задатке и одговорности државних
органа надлежних за прикупљање обавештајних и
криминалистичко-обавештајних података, кроз
израђен стратегијско-оперативни документ за
јединствено поступање

Израђен стратегијско-оперативни
документ за јединствено поступање Безбедносно-

информативна агенција 2016. година

2.2.2

Формирато тело за усмеравање и  усклађивање рада
на прикупљању обавештајних и криминалистичко-
обавештајних података, дефинисање улоге тела и
протокола размене обавештајних и криминалистичко-
обавештајних података између надлежних органа

Формирано тело
Дефинисане процедуре
Израђени протоколи

Безбедносно-
информативна агенција

2016. година
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2.2.3 Успоставити националну базу података за борбу
против тероризма Усвајање закона

Изграђена национална база података
Безбедносно
информативна агенција

2017. година

У складу са
АП24,
Тачка 7.3.1

2.2.4

Побољшати коришћење база података одговарајућих
међународних организација које су доступне преко
официра за везу и сигурних канала комуникације, кроз
тзв. user friendly техничка решења и са израђеним
стандардним оперативним процедурама код свих
државних органа

Повећан број приступа базама
података
Повећан број размењених
информација

Министарство
унутрашњих послова

2017. година

2.2.5

Ојачати сарадњу са другим државама и међународним
организацијама на сузбијању тероризма, укључујући
закључивање нових и допуњавање већ закључених
споразума о међународној сарадњи

Ојачана сарадња
Закључени нови и допуњени
постојећи споразуми

Министарство спољних
послова Континуирано

2.2.6

Направити збирку извештаја и анализа - преглед
активности Републике Србије у оквиру иницијативе ЕУ
за формирање центара изврсности у циљу умањења
ризика од неповољног дејства хемијских, биолошких,
радиолошких и нуклеарних материјала и оружја, као
једног сегмента свеукупног приступа тероризму и
његовом сузбијању

Сакупљене информације на једном
месту које могу користити у
анализама тренутног стања и
предузимању будућих мера и
активности

Министарство
унутрашњих послова 2016. година

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ

Стратегијски циљ 2.3 – Унапређен систем за борбу против финансирања тероризма

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

2.3.1 Анализирати прописе који регулишу рад непрофитних
организација у смислу могућости њихове злоупотребе
у сврху финансирања тероризма

Урађена анализа са препорукама
Министарство за
државну управу и
локалну самоуправу

2017. година
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2.3.2
Извршити процену постојећег непрофитног сектора
како би се идентификовале карактеристике
непрофитног сектора, са аспекта рањивости од
финансирања тероризма

Извршена процена
Министарство за
државну управу и
локалну самоуправу

2017. година

2.3.3 Урадити анализу система спречавања финансирања
ширења оружја за масовно уништење и набавке
конвенционалног наоружања на илегалном тржишту

Израђена анализа

Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација 2017. година

2.3.4
Успоставити одговарајуће правне, институционалне и
оперативне механизме за сарадњу са непрофитним
сектором

Успостављени одговарајући
механизми

Министарство државне
управе и локалне
самоуправе

2017. година

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ

Стратегијски циљ 2.4 Дерадикализација и реинтеграција радикализованих особа

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

2.4.1 Развити програме за ефикасну дерадикализацију,
рехабилитацију и реинтеграцију са изграђеним
институцијама заснованим на најбољој пракси

Усвојени програми Министарство правде 2018. година

2.4.2
Ефикасно сузбијање радикализације у установама за
издржавање кривичних санкција, кроз усвојене
програме дерадикализације, рехабилитације и
реинтеграције

Усвојени програми Министарство правде Континуирано

2.4.3 Пружати подршку радикализованим особама након
издржане казне и њихова ресоцијализација на основу
усвојеног програма

Усвојени програми Министарство правде Континуирано
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ

Стратегијски циљ 2.5 Подигнут ниво оперативних способности полицијских и обавештајно-безбедносних капацитета

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

2.5.1
Унапредити нормативни и институционални оквир
заштите Републике Србије од терористичких напада,
кроз усвајање нових или допуну постојећих законских
и подзаконских аката

Усвојени закони и подзаконски акти Министарство
унутрашњих послова 2017. година

2.5.2 Израдити планско-развојне документе, дугорочне и
средњорочне планове и програме развоја полицијских
и обавештајно-безбедносних капацитета

Израђени планско развојни документи Министарство
унутрашњих послова Континуирано

2.5.3 Прилагодити полицијске и обавештајно-безбедносне
капацитете новим концептима борбе против
тероризма

Прилагођени капацитети Министарство
унутрашњих послова Континуирано

2.5.4 Развијати људске и материјалне ресурсе на основу
усвојених планова

Развој људских и материјалних
ресурса
Усвојени планови

Министарство
унутрашњих послова Континуирано

2.5.5 Обезбедити стабилно и одрживо финансирање
система на основу усвојених планова

Усвојени планови Министарство
финансија Континуирано

2.5.6 Анализирати систем демократске и цивилне контроле Извршена анализа Народна скупштина Континуирано

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ

Стратегијски циљ 2.6 Подигнут ниво заштите критичне инфраструктуре

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА
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2.6.1

Подигнути ниво свести о значају критичне
инфраструктуре за функционисање заједнице и
опасностима од терористичког напада кроз
организацију семинара и округлих столова

Број одржаних семинара
Број одржаних округлих столова

Министарство
унутрашњих послова Континуирано

2.6.2 Израдити нормативни оквир који ће дефинисати
критичну инфраструктуру

Успостављен нормативни оквир у
складу са Директивом 2008/113

Министарство
унутрашњих послова 2017. година Предвиђено у

АП 24

2.6.3
Донети нaциoнaлну прoцeну ризика oд тeрoризмa, кoja
ће бити саставни део националне процене
угрожености

Донета национална процена ризика Министарство
унутрашњих послова 2017. година

2.6.4 Донети и спровести планска документа о заштити
критичне инфраструктуре на свим нивоима

Усвајање планских докумената
Примена планских докумената

Министарство
унутрашњих послова 2018. година

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ

Стратегијски циљ 2.7 Унапређена ефикасност механизама интегрисаног управљања границом

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

2.7.1
Успоставити механизме координације надлежних
органа за спровођење мера и активности интегрисаног
управљања границом Републике Србије

Упостављени мехамизми
координације надлежних органа

Министарство
унутрашњих послова
Министарство
финансија

2017. година

2.7.2
Ојачати кадровске и материјалне ресурсе свих
граничних служби и служби за њихову подршку, кроз
израду и примену плана

Израђен план и ојачани кадровски и
материјални ресурси
Успостављен ефикасан систем
евиденција, регистара и база
података о лицима, групама и
организацијама које су укључене у
терористико деловање или га
подржавају

Министарство
унутрашњих послова
Министарство
финансија

2017. година

Веза:
Национална
база података

2.7.3
Унапредити механизме размене података са
државама у региону, користећи капацитете PCC SEE
CT Network, CTI и других иницијатива

Коришћење PCC SEE CT Network, CTI
и других регионалних иницијатива
Број размењених информација

Министарство
унутрашњих послова Континуирано
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЗАШТИТА, УОЧАВАЊЕМ И ОТКЛАЊАЊЕМ ПРЕТЊИ ОД ТЕРОРИЗМА И СЛАБОСТИ У СИСТЕМУ

Стратегијски циљ 2.8 Подигнут ниво бeзбeднoсти у области трaнспoрта, трговине, размене роба и услуга

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

2.8.1
На основу плана активности организационих промена
унапредити систем за заштиту путникa, роба и
трaнспoртнe инфрaструктурe

Усвојени планови активности
Унапређен систем

Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и
инфраструктуре

Континуирано

2.8.2
Ускладити пoлитике, као и нoрмaтивни и
институциoнaлни oквир са међународним
стандардима у овој области

Усвојене политике
Унапређени прописи
Имплементиране директиве

Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација

Континуирано

2.8.3

Унапредити систем контроле и промета
конвенционалног и неконвенционалног оружја, војне
опреме, робе двоструке намене, недозвољеног
трансфера технологија, на основу плана активности

Израђени стандарди и критеријуми
Министарство трговине,
туризма и
телекомуникација

Континуирано

2.8.4
Унапредити систем контроле уништавања и
деактивације стрељачког оружја, на основу плана
активности

Израђени стандарди и критеријуми
Унапређена правна регулатива

Министарство
унутрашњих послова Континуирано

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ГОЊЕЊЕ ТЕРОРИСТА, УЗ ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА, ВЛАДАВИНЕ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ

Стратегијски циљ 3.1 Усклађени национални прописи са одговарајућим резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација, правним тековима
Европске уније и другим међународним стандардима

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА
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3.1.1
Унапредити нормативни оквир, кроз усвајање
међународних стандарда на подручју гоњења
терориста

Усвојене допуне закона и
подзаконских аката и ратификовање
међународних инструмената

Министарство правде Континуирано

3.1.2

Прописати као тешка кривична дела, са адекватном
санкцијом, која су у функцији планирања, припремања
и извршења терористичких аката или финансирања и
пружања свих других видова подршке терористичким
активностима

Прописана као тешка кривична дела
са адекватном санкцијом Министарство правде 2017. година

3.1.3
Унапредити међународну сарадњу, кроз ефикасно
преношење међународних стандарда у националне
прописе

Унапређена међународна сарадња
Ефикасно усвајање међународних
стандарда и њихова примена

Министарство правде Континуирано

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ГОЊЕЊЕ ТЕРОРИСТА, УЗ ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА, ВЛАДАВИНЕ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ

Стратегијски циљ 3.2 Откривање, идентификација и кривично гоњење извршилаца кривичног дела тероризам и других кривичних дела повезаних са
тероризмом, уз поштовање људских правa

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

3.2.1

Ојачати кадровске, материјално-техничке и стручне
капацитете јавног тужилаштва у чијој надлежности је
гоњење извршилаца кривичног дела тероризам и
кривичних дела повезаних са њим

Повећани кадровски, материјалн-
технички и стручни капацитети јавног
тужилаштва надлежног за гоњење
извршилаца кривичног дела
тероризам и кривичних дела
повезаних са њим

Државно веће тужилаца
Министарство правде Континуирано

3.2.2

Ојачати кадровске и материјално-техничке и стручне
капацитете Министарства унутрашњих послова у
циљу ефикасног откривања, форензичког испитивања
и прикупљања доказа кривичног дела тероризам и
кривичних дела повезаних са њим

Ојачани кадровски, материјално-
технички и стручни капацитети

Министарство
унутрашњих послова Континуирано
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3.2.3

Унапредити сарадњу и координацију надлежних
државних органа у поступцима откривања и кривичног
гоњења извршилаца, као и у финансијским истрагама,
кроз разрађене механизме планирања, брзе и
директне размене података, редовне састанке и
консултације, као и одређивање контакт особа

Унапређена сарадња и координација
Разрађени мехамизми планирања
Одређене контакт особе

Министарство правде Континуирано

3.2.4

Унапредити међународну билатералну и
мултилатералну сарадњу, посебно са Европолом и
Евроџастом, као и међународну правну помоћ у
кривичним стварима, кроз одређивање контакт тачака,
спровођење препорука за побољшање ефикасности
сарадње и кроз размену добрих пракси гоњења
терориста

Унапређена међународна
билатерална и мултилатерална
сарадња
Одређене контакт тачке
Размењене добре праксе

Министарство правде
Републичко јавно
тужилаштво

Континуирано

П ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ГОЊЕЊЕ ТЕРОРИСТА, УЗ ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА, ВЛАДАВИНЕ ПРАВА
И ДЕМОКРАТИЈЕ

Стратегијски циљ 3.3 Ефикасно суђење за кривична дела тероризма

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

3.3.1

Унапредити кадровске, стручне и техничке капацитете
судова у чијој надлежности су кривично дело
тероризам и друга кривична дела повезана са њим, на
основу плана

Израђен предлог плана
Усвојен план
Ојачани капацитети

Министарство правде Континуирано
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ОДГОВОР СИСТЕМА У СЛУЧАЈУ ТЕРОРИСТИЧКОГ НАПАДА

Стратегијски циљ 4.1 Управљање последицама терористичког напада

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

4.1.1

Дефинисати надлежности, снаге, средства и
процедуре за реаговање на терористички напад, којим
ће се успоставити систем ефикасног управљања
последицама

Прописане надлежности
Дефинисане снаге и средства
Израђене стандардне оперативне
процедуре

Министарство
унутрашњих послова

2017. година

4.1.2
Организовати вежбе за управљање кризним
ситуацијама на различитим нивоима, укључујући и
учешће на међународним вежбама

Број вежби
Врсте вежби

Министарство
унутрашњих послова Континуирано

4.1.3 Материјално–техничко и кадровско јачати снаге за
одговор, на основу израђеног плана

Извршена анализа кадровских и
материјално техничких могућности
Израђен предлог плана
Усвојен план
Ојачане материјално техничке и
кадровске снаге

Министарство
унутрашњих послова

2016. година и
Континуирано

4.1.4
Унапредити координацију и сарадњу између
надлежних органа, организација, агенција и служби,
кроз припрему стандардних оперативних процедура

Израђене стандардне оперативне
процедуре
Унапређена координација и сарадња

Министарство
унутрашњих послова

2016. година

4.1.5
Развијати способност стратешке комуникације између
државних органа и јавности, кроз спровођење
изгађене стратегије комуникације

Развијена способност стратешке
комуникације
Изгађена стратегија комуникације
Одржане обуке

Министарство
унутрашњих послова Континуирано
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ОДГОВОР СИСТЕМА У СЛУЧАЈУ ТЕРОРИСТИЧКОГ НАПАДА

Стратегијски циљ 4.2 Смањење последица терористичког напада

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИОЦИ РОК НАПОМЕНА

4.2.1

Дефинисати надлежности, снаге, средства и
процедуре за смањење последица од  терористичког
напада, кроз сачињене планове рада у различитим
кризним ситуацијама и стандардне оперативне
процедуре

Прописане надлежности
Дефинисане снаге и средства
Израђене стандардне оперативне
процедуре

Министарство
унутрашњих послова 2016. година

4.2.2 Материјално–техничко и кадровско јачање снага за
смањење последица од терористичког напада

Израђен предлог плана
Усвојен план
Ојачане материјално техничке и
кадровске снаге

Министарство
унутрашњих послова

2016. година и
континуирано

4.2.3
Организовање вежби за смањење последица
терористичког напада, укључујући и учешће у
међународним вежбама

Број вежби
Врста вежби

Министарство
унутрашњих послова Континуирано

4.2.4
Обезбедити учешће специјализованих служби и
агенција за пружање стручне помоћи жртвама напада,
кроз дефинисане процедуре

Израђене процедуре
Благовремено пружена помоћ
жртвама

Министарство здравља 2017. година и
континуирано


