
Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

1.1.1 Израдити Нацрт предлога измена и допуна 

Закона о странцима који преноси одредбе 

Директиве 2009/50/ЕЗ, Директиве 

2011/98/ЕУ, Директиве 2003/86/ЕЗ, 

Директиве 2003/109/ЕЗ, Директиве 

2011/51/EЗ, Директиве 2005/71/ЕЗ, 

Директиве 2004/114/ЕЗ, Директиве 

2014/36/ЕУ, 2014/66/EУ, 81/2004/ЕЗ, 

Директиве 2002/90/ЕЗ, Директиве 

2004/82/ЕЗ, Директиве 2008/115/ЕЗ, 

Оквирне одлуке 2002/946/ПУП, 

Директиве 2009/52/ЕЗ и послати га на 

усвајање Народној скупштини 

Министарство унутрашњих 

послова - Управа граничне 

полиције – начелник

Министарство спољних 

послова

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

III квартал 2016. 

године- 

делимична 

усклађеност

две године пре 

пријема у 

чланство  

Европске уније-

пуна усклађеност

Буџет Републике Србије

40.008 евра за 2016. годину 

40.008 евра  за 2016. годину

4.140 евра  за 2016. годину

4.140 евра  за 2016. годину

Буџет Републике Србије  - укупно

88.296 евра

ИПА 2012 

твининг пројекат

Даљи развој и спровођење 

механизма за свеобухватно и 

стално праћење легалних 

миграција у Републици Србији

Реформа полиције и управљање 

миграцијама

вредност пројекта 1.000.000 евра

Усвајање правног оквира који ће 

омогућити Републици Србији да 

се усклади са правним тековинама 

Европске уније, у вези са 

легалним и ирегуларним 

миграцијама.

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Закон о странцима усвојен и објављену Сл.Гласнику РС 24/2018. године. Почиње да се примењује 03.10.2018. године.

1.1.2 Израдити предлог измена и допуна 

Кривичног законика у складу са правним 

тековинама Европске уније и послати га на 

усвајање Народној скупштини Директива 

2002/90/ЕЗ

Министарство правде, 

радна група и партнери 

активност ће бити 

спроведена у оквиру АП за 

Поглавље 23 – Правосуђе и 

основна права

III квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије – 

из АП за Поглавље 23 - Правосуђе 

и основна права

82.969 евра за 2016. годину 

референца ка Поглављу 23

Усвајање измена и допуна 

Кривичног законика које су 

послате Народној скупштини на 

усвајање  

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Измене и допуне Кривичног законика  везано за измене и допуне кривичног дела 350 су урађене. Очекује се усвајање у 

IV кварталу 2018. године.

1.1.3 Израдити нацрт измена и допуна Закона о 

запошљавању странаца који је усклађен са 

Директивом 2009/52/EЗ, Директивом 

2004/38/EЗ, Директивом 2001/55/EЗ, 

Директивом 2013/33/EЗ, Директивом 

2003/109/EЗ, Директивом 2004/81/EЗ, 

Директивом 2011/95/EЗ, Директивом 

2004/114/EЗ,

Директивом 2014/36/EУ и Директивом 

2011/51/EУ и послати га на усвајање 

Народној скупштини Републике Србије

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања – 

министар

IV квартал 2018. 

године

Буџет Републике Србије 

4.140 евра за 2016. годину

8.280 евра за 2017. годину 

16.560 евра за 2018. годину 

40.008 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије - укупно

68.988  евра

Усвојен потпуно усклађен Закон Службени гласник 

Републике Србије

Није било активности у извештајном периоду.

1.1.4. Унапредити механизам координације и 

праћење послова које обављају државни 

орани који спроводе законодавство у 

области миграција

Комесаријат за избеглице и 

миграције

Министарство унутрашњих 

послова

Министарство спољних 

послова

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

у континуитету Буџет Републике Србије 

19.872 евра за 2015. годину

19.872 евра за 2016. годину

19.872 евра за 2017. годину

19.872 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије - укупно

79.488 евра

Број састанака 

Радне групе

Број заједнички спроведених 

пројеката

Процена стања и препоруке

Извештаји са састанака 

Радне групе

Извештаји о 

спровођењу заједничких 

пројектних активности 

и извештаји о процени 

тренутног стања са 

препорукама 

Континуирано.   Техничка радна група за праћење и управљање миграцијама je активно учествовала у изради Миграционог профила Републике Србије за 2016. 

годину.Радна група за решавање проблема мешовитих миграционих токова редовно се састаје.    У оквиру Подршке Европске уније управљању миграцијама у 

Републици Србији, одржана су два координациона састанка на тему миграција и азила (12. фебруара 2018. и 16. маја 2018. године). На координационим 

састанцима је анализирана тренутна ситуација и стање у центрима за азил и прихватним центрима којима управња Комесаријат за избеглице и миграције, напори 

државе и партнера на унапређењу капацитета, подршка локалној самоуправи кроз систем управљања миграцијама, а представљени су и нови пројекти који имају 

за циљ што боље управљање процесом миграција и азила у Србији.

Комесаријат за избеглице и миграције и Министарство унутрашњих послов заједно спроводе пројекат Подршка систему управљања миграцијама у Републици 

Србији (2016-2019), који финансира Влада Швајцарске. У оквиру пројекта израђена је анализа Процена спровођења и примене миграционих политика и 

стратегија и израда предлога за побољшање политика управљања миграцијама и механизама координације. 

1. МИГРАЦИЈЕ

Национални правни оквир у потпуности је усклађен са правним тековинама Европске 

уније у области  легалних и ирегуларних миграција. 

Правилно спровођење правних тековина  Европске уније потврђено путем механизма за праћење

1.1 ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

1.2 ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Израдити нацрт мера за усклађивање преосталог законодавства у области легалних и 

ирегуларних миграција са правним тековинама Европске уније, укључујући 

успостављање механизма за проверу тога да ли се законодавство у овој области 

спроводи.
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ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
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1.2.1 Спровести ГАП анализу уз препоруке и 

помоћ страних експерата (правна процена, 

потреба за обукама, административни 

капацитети, опрема и информатичка 

инфраструктура), како би се спровеле мере 

тако да Република Србија буде спремна да 

на одговарајући начин усвоји правне 

тековине Европске уније које је спровела у 

облику новог законодавства везаног за 

легалне и ирегуларне миграције 

Министарство унутрашњих 

послова- Управа граничне 

полиције - начелник 

Министарство спољних 

послова

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

Комесаријат за избеглице и 

миграције

II квартал 2016. 

године

Твининг пројекат ИПА 2012 

Даљи развој и спровођење 

механизма за свеобухватно и 

стално праћење легалних 

миграција у Републици Србији - 

Реформа полиције

вредност пројекта: 1.000.000 евра

Укупан буџет за ову активност 

45.581 евра

Спроведена ГАП анализа у 

области легалних и ирегуларних 

миграција

Извештај о спроведеној 

активности са 

документом са анализом

У току прве половине 2018. године, након усвајања Закона о странцима, представнци Управе граничне полиције одржали четири радионице у вези презентације 

Закона о странцима полицијским службеницима подручних полицијских, организационих јединица у чијој надлежности је кретање и боравак странаца, а у циљу 

уједначене примене новоусвојеног Закона.

1.2.2 Израдити и спровести План обуке и 

Програм акција у области легалних и 

ирегуларних миграција у складу са 

препорукама у анализи (у складу са 

налазима анализе у активности 1.2.1.)

Министарство унутрашњих 

послова- Управа граничне 

полиције - начелник 

Министарство спољних 

послова

IV квартал 2016. 

године

ИПА 2012

твининг пројекат 

Даљи развој и спровођење 

механизма за свеобухватно и 

стално праћење легалних 

миграција у Републици Србији    - 

План обуке и Програм израђени у 

складу са препорукама из ГАП 

анализе

План обуке и Програм усвојени

Број одржаних обука (број обука 

План I – Програм обуке 

Извештај о одржаним 

обукама и извештај о 

евалуацији спроведених 

активности које су 

Активност реализована.  Након усвајања Закона о странцима настављене су активности обуке и едукације полицијских службеника подручних полицијских 

управа везано и за доношење решења о враћању странца у незаконитом боравку. Едукацијама у Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Београду присуствао је 61 

полицијски службеник.

1.2.3 Обезбедити неопходну опрему за 

спровођење законодавства везаног за 

легалне и ирегуларне миграције које треба 

да буде усвојено, у складу са ГАП 

анализом 

Министарство унутрашњих 

послова, Управа граничне 

полиције - начелник 

Министарство спољних 

послова

децембар 2015. 

године

набавка опреме:

наставиће се до IV 

квартала 2018. 

I фаза – ИПА 2012:  Даљи развој и 

спровођење механизма за 

свеобухватно и стално праћење 

легалних миграција у Републици 

Србији - Реформа полиције и 

опрема за управљање миграцијама 

Обезбеђена опрема у складу са 

ГАП анализом

Успостављена електронска 

централна база података о 

странцима

Извештај о спроведеним 

пројектним 

активностима и 

статистика 

Министарства 

унутрашњих послова о 

Aктивност реализована. Успостављена Централна база података за странце кроз набавку опреме из пројекта ИПА 2012 - Даљи развој и спровођење механизма 

за свеобухватно и стално праћење легалних миграција у Републици Србији - Реформа полиције и управљање миграцијама 
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1.3.1 Израдити процену смештајних потреба 

Прихватилишта за странце (Падинска 

Скела) након реновирања, посебно 

узимајући у обзир потребе малолетника и 

породица и угрожених група 

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа граничне полиције - 

начелник 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

IV квартал 2015. 

године

Буџет Републике Србије

1.656 евра за 2015. годину   

                

Процена је извршена уз помоћ 

стручњака ангажованог од стране 

ИОМ-а

Израђена анализа са препорукама 

у којој се наводе број и квалитет 

установа за смештај

Извештај ТАИЕКС 

експерата о спроведеној 

анализи са документом 

са анализом

Aктивност реализована. Реконструкција Прихватилишта за странце је извршена и чека се пријем објекта како би реконструисани делови ушли у употребу. У 

току је израда главног пројекта за изградњу анекса објекта за додатне капацитете за још 100 лица у оквиру пројекта МАДАД.

1.3.2 Обезбедити додатне смештајне капацитете 

у складу са резултатима Процене потреба 

(активност 1.3.1) 

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа за заједничке 

послове

IV квартал 2016. 

године

Укупан износ потребних 

средстава за реконструкцију биће 

познат одмах након анализе 

потреба, могућег проширења 

капацитета и у складу са тим 

запошљавања нових људи 

у складу са активношћу 1.3.1                             

Ојачани материјални и технички 

капацитети у складу са исходом 

Процене

видети горенаведени показатељ 

1.3.1.

Извештај о спроведеним 

активностима за јачање 

материјалних и 

техничких капацитета 

за смештај малолетника 

са пратњом и 

угрожених група

Активност у току.  Прихватилиште за странце је уврштено у МААДАД  програм за проширење капацитета.  Током 2018. године потписан је уговор са 

пројектантом, урађени су идејни пројекти, догбијени локацијски услови. У току је израда за добијање грађевинске дозволе и од јесени се очекује почетак изградње 

објекта. Будући да објекат не може бити готов до краја 2018. године, а вероватно и касније, од донатора је тражено продужење трајања пројекта, који је одобрен.  

Што се тиче мобилног центар за илегалне мигранте у Димитровграду у току је монтажа објекта за мигранте са капацитетом од 100 људи. Добијена је сагласност да 

се мањи објекат за смештај полиције који је предвишђен за монтажу у Димитрограду пребаци у Минићево код Књажевца, који ће бити за мигранте. Што се тиче 

мобилног центра за илегалне мигранте, у  Плaндишту, објекат за мигранте је монтиран, стигао је намештај, и чека се прикључење објекта  на инфраструктуру 

(струја, вода, канализација, телефонске везе). У оквиру пројекта СДЦ "Подршка управљању миграцијама у Србији 2016-2019 у првој транши новца у износу од 

7.477,600 динара опредељена су средства за реновирање постојећег објекта Прихватилишта за странце које се односе на поправку и реновирање канализационе 

мреже у целом објекту, реновирање заједничких купатила и тоалета у собама за смештај лица, кречење објекта, набавка апарата за домаћинство (фрижидери и 

шпорети) и клима уређаја., што је у првој половини 2018. године реконструисано. Набављени су апарати за домаћинство и клима уређаје који су уграђени у 

реновираном делу објекта. Упућен је захтев за доделу друг транше новца из овог проејкта за наставак реконструкције Прихватилишта и набаку опреме у износу од 

5000000 (додатни радови на реконструкцији  објкета, опремање собе за децу, реновирање дворишта Прихватилишта, видео надзор објекта).  

1.3.3 Израда процене, укључујући релевантну 

процену финансијских потреба, ради 

проширења смештајних капацитета, са 

посебним фокусом на малолетнике без 

пратње. Институције у оквиру система 

социјалне заштите су Завод за децу и 

омладину у Нишу и Завод за децу и 

омладину у Београду. 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања-

помоћник министра за 

области брига о породици 

и социјалне заштите  

IV квартал 2015. 

године

Донација: Швајцарски фонд за 

миграције – Пројекат: 

„Јачање капацитета институција и 

људских ресурса” – смештај 

малолетника без пратње

563.000 швајцарских франака

Израђен нацрт процене повећања 

смештајних капацитета, са 

посебним фокусом на децу без 

пратње

Извештај о спроведеној 

активности са 

документом са 

проценом

Активност реализована.  У оквиру поменутог пројекта, који је финансиран од стране Швајцарског фонда за миграције, израђена је анализа постојећих и процена 

финансијских потреба за адаптацију/ реконструкцију смештајних капацитета институција система социјалне заштите за смештај малолетних миграната без пратње

Уз подршку екстерних експерата, спровести процену административних капацитета, 

потреба за обуком, опреме и инфраструктуре и спровести неопходне мере како би се 

осигурала припремљеност Републике Србије да правилно спроведе правне тековине 

Европске уније у области легалних и ирегуларних миграција

Добро обучено особље правилно спроводи правне тековине Европске уније у области 

легалних и ирегуларних миграција

Успостављена централна база података

Осигуран ниво заштите људских права у складу са минималним стандардима Европске уније; осигуран ниво обуке свих запослених, ефикасност и квалитет њиховог рада; осигуран ниво до 

кога се примењује одговарајући модел спровођења, праћења и вредновања.

1.3 ПРЕПОРУКА: 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Број малолетника и других угрожених група који користе новоизграђене смештајне капацитете Решити потребе смештаја, уз обраћање посебне пажње на малолетнике и друге 

угрожене групе

Смештајни капацитети Прихватилишта за странце су унапређени до нивоа који ће 

омогућити смештај и становање свих странаца које није могуће одмах присилно удаљити 

из земље, чији идентитет није потврђен или који не поседују путну исправу, као и 

угрожених група

Обезбеђени смештајни капацитети и програми за интеграцију за малолетнике без пратње 



1.3.4 Припрема Плана за реконструкцију и/или 

адаптацију постојећих смештајних 

јединица које се не користе или нису 

адекватно искоришћене у оквиру садашње 

структуре социјалне заштите 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања -

помоћник министра у 

области брига о породици 

и социјална заштита  

I квартал 2016. 

године

Донација: Швајцарски фонд за 

миграције – Пројекат: 

„Јачање капацитета институција и 

људских ресурса” – смештај 

малолетника без пратње

563.000 швајцарских франака 

У складу са резултатима процене, 

израђен је план за 

реконструкцију/адаптацију 

постојећих смештајних 

капацитета  

Извештај о спроведеној 

активности са Планом 

за реконструкцију 

постојећих капацитета  

Активност реализована.На основу израђене анализе предвиђене кроз претходну активност 1.3.3., припремљен је план, којим је поред адаптације/реконструкције 

постојећих објеката за смештај малолетних миграната без пратње у Београду и Нишу, утврђена потреба за изградњом новог објекта у циљу јачања смештајних 

капацитета у Суботици.  

1.3.5 Спровођење Плана за реконструкцију и 

адаптацију смештајних јединица за 

малолетнике без пратње у постојећој 

структури у складу са резултатима анализе

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања -

помоћник министра у 

области бриге о породици 

и социјалне заштите  

IV квартал 2016. 

године

Донација: Швајцарски фонд за 

миграције – Пројекат: 

„Јачање капацитета институција и 

људских ресурса” – смештај 

малолетника без пратње

563.000 швајцарских франака

Спроведена реконструкција у 

складу са планом за 

реконструкцију/адаптацију 

смештајних капацитета за 

малолетнике без пратње 

Пројектни извештај о 

спроведеним 

активностима 

дефинисаним у плану за 

реконструкцију

Активност реализована. Реконструисани су објекти за смештај малолетних миграната у Београду  и Нишу и изграђен је објекат у Суботици. У Београду 

смештајни капацитети су повећани са 12 на 28 места, у Нишу са 10  на 19, док новоизграђени објекат у Суботици има капацитет од 20 места

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

1.4.1 У складу са постојећим капацитетима, 

израдити показатеље потреба и процедуре 

за државне органе, за радње које би се 

предузимале у случају прилива великог 

броја ирегуларних миграната

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа граничне полиције - 

начелник 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

и други државни органи

IV квартал 2015. 

године 

у контину-итету

Буџет Републике Србије

1.656 евра за 2015. годину                      

4.968 евра за 2016. годину             

4.968 евра за 2017. годину                    

4.968 евра за 2018. годину          

Буџет Републике Србије - укупно

16.560 евра   

Показатељи потреба су израђени

Процедуре за деловање у случају 

прилива великог броја 

ирегуларних миграната су 

дефинисане, у складу са 

показатељима потреба 

Документ са 

дефинисаним 

показатељима који 

садржи процедуре за 

деловање у случају 

прилива великог броја 

ирегуларних миграната. 

Активност реализована.   Израда процедура за државне органе за радње које би се предузимале у случају прилива великог броја миграната је свакако покривена 

израдом “Приручника за хуманитарно управљање границом – стандардне оперативне процедуре за граничну полицију”. Електронским верзијама Приручника на 

српском и енглеском језику приступа се путем линка:  http://serbia.iom.int/node/152

1.4.2 Израдити План обуке особља у центрима 

за смештај које ће бити додатно 

ангажовано у случају прилива великог 

броја ирегуларних миграната

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа граничне полиције - 

начелник 

Министарство за рад, 

IV квартал 2015. 

године

Буџет Републике Србије/

ИОМ 

1.656 евра за 2015. годину                   

Израђени План и програм обуке 

особља у центрима за смештај 

које ће бити додатно ангажовано у 

случају прилива великог броја 

ирегуларних миграната

Извештај ТАИЕКС 

експерата уз документ 

План I – Програм обуке 

Активност реализована. План обуке особља у центрима за смештај које ће бити ангажовано у случају повећаног прилива ирегуларних миграната припремљен је 

на две радионице (у Аранђеловцу почетком марта месеца и  Златибору почетком априла месеца 2016. године) Припремљен је План обуке за припаднике полиције

1.4.3 Спровести обуку особља у центрима за 

смештај и других који ће бити ангажовани 

у случају прилива великог броја 

ирегуларних миграната, у складу са 

Планом 

Министарство унутрашњих 

послова- Управа граничне 

полиције - начелник 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

Комесаријат за избеглице и 

миграције

IV квартал 2015. 

године 

у континуитету

Буџет Републике Србије

4.140 евра за 2015. годину                         

1.000 евра за 2016. годину                                  

1.000 евра за 2017. годину                                       

1.000 евра за 2018. годину   

 Буџет Републике Србије-укупно

 7.140 евра         

Број запослених и одржаних 

обука у прихватним центрима у 

складу су са усвојеним Планом и 

програмом обука

Извештај о одржаним 

обукама које су 

обухваћене Планом I – 

Програм обуке

Активност се континуирано спроводи.   Новоангажовано особље Комесаријата за избеглице и миграције уводи се у посао и организује се "on the job training". Семинари се 

периодично организују. Особље у центрима за смештај редовно се укључује у обуке које организују различите специјализоване организације за поједине категорије миграната 

(обуке у области заштите, рада и поступања са рањивим категоријама миграната, идентификовања потенцијалних жртава трговине људима, родно заснованог насиља и др.)

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

1.5.1 Ефикасно спроводити споразуме о 

реадмисији 

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа за управне послове- 

начелник 

У континуитету Буџет Републике Србије

397.440 евра за 2015. годину                           

397.440 евра за 2016. годину            

397.440 евра за 2017. годину            

397.440 евра за 2018. годину   

Буџет Републике Србије - укупно

1.589.760 евра                                                                   

Број пристиглих захтева за 

реадмисију за држављане 

Републике Србије и држављане 

трећих земаља

Број одговора на пристигле 

захтеве за реадмисију за 

држављане Републике Србије и 

држављане трећих земаља

Број послатих захтева за 

реадмисију 

Статистички подаци о 

броју пристиглих 

захтева за пријем 

држављана Републике 

Србије и држављана 

трећих земаља

Број одговора на 

захтеве и број захтева за 

реадмисију које је 

послала Република 

Србија.  

Споразуми о реадмисији се спроводе у оквиру прописаних обавеза и рокова. 

Постоји иницијални систем праћења постигнутих резултата који се односе на ефикасан повратак по Споразумима о реадмисији.

У периоду од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године од стране иностраних надлежних органа у складу са Споразумима о реадмисији укупно је достављено 1363 

захтева за преузимање држављана Републике Србије од којих је за 927 захтева  дата сагласност за преузимање, а за  436 није дата сагласност. У овом извештајном 

периоду за држављане трећих држава укупно је достављено 938 захтева  од којих је за 362 дата сагласност за враћање,а за 576 није дата сагласност.  У периоду од 

01.01.2018. године до 30.06.2018. године од стране овог министарства иностраним надлежним органима у складу са Споразумима о реадмисији укупно је упућено 

172 захтева за враћање држављана трећих држава од којих је за 25 захтева добијена сагласност, за 126 није добијена, а за 21 захтев нису добијени одговори до 

сада.      

1.4.ПРЕПОРУКА: 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Предложити механизам вредновања за оцењивање капацитета смештаја за 

ирегуларне мигранте на сталној основи, уз могућност проширења капацитета у 

кратком року, ако је то потребно. Такође, треба водити рачуна о томе да особље у 

Центру прође адекватну обуку

Механизам за вредновање је на снази и у складу је са добрим праксама из Европске 

уније. Идентификован је смештај за хитне ситуације у случају наглог пораста броја људи, 

који премашује нормални капацитет

Статистички алат на сталној основи оцењује степен попуњености постојећег смештаја (не притвор, осим ако постоји кривично терећење) и брзо може активирати допунски капацитет који 

је доступан у случају потребе или ванредне ситуације  

1.5.ПРЕПОРУКА: 5 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Наставак доброг спровођења споразума о реадмисији са државама чланицама 

Европске уније и финализација мреже билатералних споразума са свим суседним 

државама који ће бити компатибилни са реадмисионим споразумима Европске уније 

са трећим државама. Сличан аранжман треба бити постигнут за Косовом*.

Република Србија спроводи споразуме о реадмисији. Број ирегуларних миграната који су враћени у земље претходног пребивалишта или земље порекла.



1.5.2 Ојачати капацитете за спровођење 

споразума о реадмисији 

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа за управне послове- 

начелник

У континуитету Буџет Републике Србије

3.726 евра за 2015. годину-

трошкови радне групе 

2.000 евра – 

за 2015. годину-обуке

5.726 евра за 2015. годину

ТАИЕКС експет 2.250 евра за 

2015. годину

Број спроведених студијских 

посета

Број спроведених експертских 

мисија

Број одржаних обука  

ТАИЕКС извештај о 

спроведеним 

студијским посетама

Извештај о спроведеним 

експертским мисијама и 

извештај о одржаним 

обукама 

Активност се континуирано спроводи.  У извештајном периоду од 01.01-30.06.2018.године није било активности.           

1.5.3 Закључити имплементационе протоколе за 

спровођење Споразума о реадмисији 

између Републике Србије и Европске 

заједнице о реадмисији са Краљевином 

Шпанијом

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа за управне послове- 

начелник

септембар 2015. 

године

Буџет Републике Србије

250 евра за 2015. годину 

Имплементациони протоколи су 

потписани

Протокол депонован у 

архиву Министарства 

унутрашњих послова 

Републике Србије 

Активност реаизована.  Протокол са Краљевином Шпанијом потписан 09.07.2015.године

1.5.4 Закључити Споразум о реадмисији са 

Протоколом између Републике Србије и 

Републике Турске

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа за

управне послове- начелник

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

1.656 евра за 2015. годину

1.656  евра за 2016. годину

Буџет Републике Србије-укупно

Потписан Споразум о реадмисији 

са Протоколом између Републике 

Србије и Републике Турске 

Службени гласник 

Републике Србије

Активност није реаизована. У извештајном периоду од 01.01-30.06.2018.године није било активности.

1.5.5 Привести крају преговоре у циљу 

закључења Споразума о реадмисији са 

Протоколом између Републике Србије и 

Републике Украјине 

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа за управне послове- 

начелник

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

5.796 евра за 2016. годину

Потписан Споразум о реадмисији 

са Протоколом између Републике 

Србије и Републике Украјине

Службени гласник 

Републике Србије

Активност није реаизована. У извештајном периоду од 01.01-30.06.2018.године доставили смо украјинској страни мишљење са предлогом измена и допуна 

текста Споразума и Протокола у циљу коначног усаглашавања текста.

1.5.6 Закључити имплементациони Протокол за 

спровођење Споразума о реадмисији 

између Републике Србије и Европске 

заједнице о реадмисији са Републиком 

Хрватском

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа за управне послове- 

начелник

III квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

16.560 евра за 2016. годину

Остали трошкови за ову активност 

биће познати након потписивања 

Протокола са Републиком 

Хрватском

Имплементациони Протокол је 

потписан

Протокол депонован у 

архиву Министарства 

унутрашњих послова 

Активност није реаизована.  У априлу 2018. године упућен је допис Европској комисији за давање мишљења а у вези обавезе Р. Хрватске за спровођење 

Споразума о реадмисији са ЕЗ. Јула 2018. Европска комисија се изјаснила да наведено питање треба решити на билатералном нивоу те ће се у том смислу 

наставити комуникација и преговори са хрватском страном.

1.5.7 Унапредити капацитете за праћење тима 

за спровођење Стратегије за реинтеграцију 

повратника кроз израду скупа посебних 

показатеља за редовно извештавање.

Комесаријат за избеглице и 

миграције

Министарство унутрашњих 

послова

III квартал 2016. 

године

ТАИЕКС посета експерта

4.500 евра за 2015. годину

Скуп показатеља за редовно 

извештавање је израђен и 

извештаји су стандардизовани

Извештаји које је 

доставио Тим за 

спровођење

Активност реализована. Активност реализована. Миграциони профил Републике Србије за 2015 годину обухватио нове показатеље који се односе на 

повратнике по основу споразума о реадмисји. Такође, од 2016. године миграциони профили Републике Србије обухватају нове показатеље који се односе на 

повратнике по основу споразума о реадмисији

1.5.8 Обезбедити средства локалним 

самоуправама за спровођење активности 

које за циљ имају реинтеграцију 

повратника

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

у континуитету Буџет Републике Србије

200.000 евра за 2015. годину

200.000 евра за 2016. годину

200.000 евра за 2017. годину

200.000 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије - укупно

800.000 евра

Проценат уговорених и 

исплаћених средстава

Годишњи извештај за 

управљање ризиком у 

ланцу набавки

Активност се спроводи у континуитету. Законом о буџету за 2018. годину, Службени гласник број 113/2017,  обезбеђена су средства за подршку локалним 

самоуправама за спровођење активности које за циљ имају реинтеграцију повратника. У току је јавни позив за јединице локалне самоуправе које имају пројекте за 

реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији. 

 Дана 29. јуна 2018. године Комесаријат за избеглице и миграције је расписао Јавни позив за јединице локалне самоуправе за доделу средстава намењених 

побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи за куповину/поправку/адаптацију сеоске куће са окућницом и 

кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Дана 29. јуна 2018. године Комесаријат за избеглице и миграције је расписао и Јавни позив за јединице локалне самоуправе за доделу средстава намењених за 

набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности за повратникe по основу споразума о реадмисији. 

1.5.9 Омогућити успешан трансфер на Косово* 

лица враћених у Републику Србију. 

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа полиције

Континуирано Буџет Републике Србије 

100 евра по лицу + 

8.280 евра годишње 

Број лица чији је трансфер  на 

Косово* извршен у односу на број 

лица враћених у Републику 

Србију 

Месечни и годишњи 

извештаји о спровођењу 

трансфера лица 

 У извештајном периоду није било активности.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

2.1.1.1 Обезбедити средства у буџету у складу са 

потребама недавно основане Канцеларије 

за азил

Министарство унутрашњих 

послова

Од 2015. године Буџет Републике Србије

300.000 евра за 2015. годину

300.000 евра за 2016. годину

300.000 евра за  2017 годину 

300.000 евра за 2018. годину

48.000 евра  годишње -  4 нова 

радна места

Функционална Канцеларија за 

азил

Годишњи извештај о 

раду Министарства 

унутрашњих послова 

депонован у архиву 

Министарства 

Буџет за 2015. годину 

објављен на интернет 

Активност је делимично реализована. Биће у потпуности реализована након реализације активности 2.1.2.1, односно попуњавања свих предвиђених радних 

места.Конкурс за преводиоце је спроведен без резултата.Од стране УГП инициран је јавни конкурс али расписивање још увек није могуће. Предлог за измену рока: 

IV квартал 2018. године.

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Основати стални првостепени орган, као што је предвиђено у домаћем  Закону о 

азилу из 2007. године. Издвојити адекватна средства како за првостепени орган 

(тренутно Канцеларија за азил), тако и за Комесаријат за избеглице и миграције 

Републике Србије, који је одговоран за смештај тражилаца азила, уз поштовање 

процедуралних стандарда из Директиве о процедурама за азил од стране оба органа

Канцеларија за азил је основана и обезбеђени су неопходни материјално-технички и 

административни капацитети за несметано функционисање, као и за несметано 

функционисање Центара за азил

Број предатих захтева годишње, број случајева када је одобрен избеглички статус или додатна помоћ, број одобравања у односу на одбијања

Број смештених тражилаца азила на годишњем нивоу

2. АЗИЛ

2.1.1 ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



2.1.1.2 Обезбедити средства у буџету у складу са 

потребама Комесаријата за избеглице и 

миграције Републике Србије

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

У континуитету Буџет Републике Србије

За азил:

2.166.000 евра за 2015. годину

2.166.000 евра за 2016. годину

2.166.000 евра за 2017. годину

2.166.000 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије-укупно

6.498.000 евра

Пуна подршка и приступ правима 

су обезбеђени тражиоцима азила 

током целе процедуре

Пуна подршка и приступ правима 

су обезбеђени особама којима је 

одобрена међународна заштита

Информати-вна 

брошура Комесаријата 

за избеглице и 

миграције доступна на 

интернет страници

Буџет Републике Србије 

(2015-2018)

Активност се континуирано спроводи.  Средства у буџету обезбеђена Законом о буџету за 2018. годину, Службени гласник број 113/2017, као и додатна 

средства ради помоћи у превазилажењу мигрантске кризе, као и средства како би се обезбедила пуна подршка и приступ правима особама којима је одобрена 

међународна заштита

2.1.1.3 Спровести анализу потреба након усвајања 

новог Закона о азилу и на основу ње 

утврдити износ средстава која су потребна 

за функционисање националног система за 

азил

Комесаријат за избеглице и 

миграције-

у сарадњи са 

Министарством 

унутрашњих послова 

IV квартал 2016. 

године

ИПА 2013 – 

твининг пројекат Подршка 

националном систему азила у 

Републици Србији  вредност 

пројекта 1.000.000 евра

Укупан буџет за ову активност

152.963 евра

Урађена је анализа износа 

средстава потребних за 

функционисање националног 

система за азил

Извештај о спроведеним 

активностима у оквиру 

ИПА 2013 - Твининг 

пројекта са документом 

са анализом 

 

Извештај Комесаријата 

за избеглице и 

миграције 

Активност није реализована.  У циљу праћења примене новог Закона укључујући у оквиру пројекта Регионална подршка управљању миграцијама на Западном 

Балкану и у Турској (ИПА 2014), уз помоћ експерата ангажованих од стране ЕАСО биће успостављен мониторинг систем до краја 2018. године. Такође су у оквиру 

ИПА 2013 Твининг пројекта Подршка националном систему азила, Комесаријату за избеглице и миграције и Канцеларији за азил представљени модели за 

припрему прогнозе и планирање људских ресурса у зависности од информација и потреба са терена. Кроз ова два механизма очекује се лакше планирање 

неопходних ресурса за постизање предвиђених циљева. На основу показатеља прикупљених кроз мониторинг систем припремаће се захтеви за корекцијом буџета 

и подносити надлежном министарству у складу са уобичајеном динамиком за припрему годишњег буџета, почевши од буџета за 2019. Предлог за измену рока: 

почев од 2019. године.

2.1.1.4 Ревизија буџета у складу са активношћу 

2.1.1.3.

Комесаријат за избеглице и 

миграције

Министарство унутрашњих 

послова

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

8.280 евра за 2015. годину

8.280 евра за 2016. годину

Буџет Републике Србије-укупно

16.560 евра

Буџет усвојен у складу са 

резултатима анализе

Информативна брошура 

Комесаријата за 

избеглице и миграције 

доступна на интернет 

страници 

Активност није реализована.  Анализа потребних средстава ће сеприпремати и подносити надлежном министарству у складу са уобичајеном динамиком за 

припрему годишњег буџета, почевши од буџета за 2019. годину. Предлог за измену рока: почев од 2019. године.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

2.1.2.1 Попунити радна места у Канцеларији за 

азил у складу са Закључком Владе 05 број: 

00-11/2015-1 од 

16. јануара 2015. године којим је одобрен 

Правилник о изменама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова, 01 

број: 9681/14-8 од 

14. јануара 2015. године. Измене и допуне 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова 

предвиђају оснивање Канцеларије за азил 

уместо Одсека за азил у Одељењу за 

странце. Канцеларија за азил је проширена 

за 23 радна места и сада у Канцеларији 

ради укупно 29 службеника. Уз то, од тих 

29 радних места, 4 ће бити за преводиоце 

и 19 места за службенике на пословима 

спровођење поступка по поднетом захтеву 

за азил

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа граничне полиције - 

начелник

II квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије

300.000 евра за 2015. годину

300.000 евра за 2016. годину

300.000 евра за  2017 годину 

300.000 евра за 2018. годину

48.000  евра –годишње - 4 нова 

радна места 

Обезбеђен довољан број 

службеника у Канцеларији за азил 

- од 29 предвиђених радних места, 

25 места биће попуњена 

прерасподелом запослених у 

Министарству унутрашњих 

послова, 4 нова радна места 

намењена за преводиоце биће 

попуњена запошљавањем новог 

особља у Министарству 

унутрашњих послова 

Извештај о попуњеним 

местима у складу са 

усвојеним Правилником

Активност у току. У фебруару месецу 2018. године расписан је конкурс за 2 радна места са високом школском спремом и то за 1 радно место „Утврђивање права 

на азил“ и за 1 радно место „Прикупљање и документовање информација о земљи порекла“, као и два радна места са средњом школском спремом на радном месту 

„Регистрација тражилаца азила при Центру за азил“. Конкурс за радна места „Утврђивање права на азил“ и за 1 радно место „Прикупљање и документовање 

информација о земљи порекла“ је успешно окончан, чека се коначност решења о пријему кандидата, док  је конкурс за радно место  „Регистрација тражилаца 

азила при Центру за азил“ окончан неуспешно. Имајући у виду да је интерни конкурс за преводиоце закључен без пријављених кандидата, од стране Управе 

граничне полиције је иницирано расписивање јавног конкурса у циљу попуне радних места за 4 преводиоца.

Предлог за измену рока: IV квартал 2018.

2.1.2.2 Направити и одржати Програм обуке за 

пет предавача за сваки модул, који ће 

касније одржати обуку на теме напредних 

техника обављања разговора, рада са 

угроженим групама, информација о земљи 

порекла, инклузије

Министарство унутрашњих 

послова 

Комесаријат за избеглице и 

миграције

Комисија за азил

Управни суд

IV квартал 2016. 

године

ИПА 2013 – 

твининг пројекат

Подршка националном систему 

азила у Републици Србији  

вредност пројекта 1.000.000 евра

Укупан буџет за ову активност

36.640 евра

Програм обуке је направљен и 

обуке за предаваче су завршене

Извештај о спроведеним 

активностима у оквиру 

ИПА 2013 -твининг 

пројекта 

Планови и програми 

обука депоновани у 

архиву Министарства 

Активност је реализована. У извештајном периоду није било активности.

2.1.2 ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Обезбедити, на свим нивоима, потребне административне капацитете који би били у 

стању да одговоре на све већи број захтева за азил, укључујући довољно знање и 

искуство у погледу утврђивања порекла, анализу основа за азил, писмени и усмени 

превод.

Административни капацитети за спровођење процедуре за азил су обезбеђени Број запослених и обучених службеника 



2.1.2.3 Тренери ће одржати обуке за полицијске 

службенике у Канцеларији за азил и за 

особље које је у директном или 

индиректном контакту са тражиоцима 

азила  

Министарство унутрашњих 

послова 

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

Од IV квартала 

2016. године, у 

континуитету

ИПА 2013 –

твининг пројекат  Подршка 

националном систему азила у 

Републици Србији  вредност 

пројекта 1.000.000 евра

Укупан буџет за ову активност 

40.824 евра

Буџет Републике Србије 

2.700 евра – тродневна обука

(2017-2018)

Обуке по Програму редовно се 

одржавају 

За 2016. годину 15 службеника 

Канцеларије за азил

30 запослених за директан или 

индиректан контакт са 

тражиоцима азила  

Извештај о спроведеним 

активностима у оквиру - 

ИПА 2013 – твининг 

пројекта, са 

извештајима о 

одржаним обукама за 

државне службенике у 

надлежним органима

Извештај о одржаној 

обуци Министарства 

унутрашњих послова и 

Комесаријата за 

избеглице и миграције

Активност реализована. Први круг мултипликације ЕАСО модула на националном нивоу је реализован  јуна месеца 2018.године када је спроведен тренинг на 

тему "Инклузија" за 3 службеника Канцеларије за азил и 6 службеника Комесаријата за избеглице и миграције.Реализација националних тренинга на тему 

"Искључења из права на азил" и "Технике интервјуа" је планирана за другу половину 2018.године, почевши од септембра месеца. 

2.1.2.4 Развој механизма за рано упозорење, 

припремљеност и управљање кризама 

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

Министарство унутрашњих 

послова 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

Министарство здравља

Министарство одбране

II квартал 2016. 

године

ЕАСО Механизам је у изради Извештај о спровођењу 

механизма

Извештаји од стране 

ЕАСО експерта

Извештаји од стране 

Европске комисије 

Активност реализована. Република Србија је развила механизам за рано упозорење, припремљеност и управљање кризама. Министарство унутрашњих послова 

и Комесаријат за избеглице и миграције су у првој половини 2018. године потписали протокол о прикупљању и размени информација о миграционим токовима од 

значаја за покретање механизма за одговор на кризне ситуације. На основу Закона о управљању миграцијама Комесаријат анализира податке и предлаже Влади 

одговарајуће мере. Планом реаговања на повећан прилив миграната дефинисани су показатељи на основу којих се покрећу ови механизми. 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

2.1.3.1 Отварање и обезбеђивање пуне опреме за 

нови центар за азил, у складу са потребама 

тражилаца азила.

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

I квартал 2018. 

године 

ИПА 2014 – Акциони документ 

Подршка сектору унутрашњих 

послова радови и набавка опреме, 

подршка 

вредност пројекта

3.240.000 евра 

Национални допринос: 50.000 

евра

Центар може да прими 300 особа Извештај о спроведеним 

активностима у оквиру 

ИПА 2014 - твининг 

пројекта, у вези са 

отварањем и опремањем 

Центра за азил  

Извештаји 

Комесаријата за 

избеглице и миграције, 

извештај Европске 

комисије 

Извештај Владе 

Републике Србије

Активност у току. Средства за реконструкцију и опремање новог центра за азил су обезбеђена у оквиру ИПА 2014 пројекта Проширење постојећих капацитета за 

смештај тражилаца азила. Имајући у виду да планирана програмска активност није могла да се спроведе на првој предложеној локацији, покренута је процедура 

како би се обезбедила нова локација. У том циљу, Закључком Владе који је усвојен 19. априла 2018. године,  Комесаријату је дато право трајног коришћења дела 

војног комплекса Бора Марковић у Обреновцу. Уговор за услуге пројектовања је потписан 24. маја 2018. године. Дана 7. јуна 2018. године почела је 

имплементација уговора. Први састанак Управног одбора одржан је 21. јуна 2018. године. У току је припрема тендерске документације за радове, док је тендерска 

документација за набавке у последњој фази одобравања пред објављивање. Очекује се да ће уговарање бити завршено до крајњег рока за средства из ИПА 2014.

2.1.3.2. Спровођење активности у циљу подизања 

свести у заједницама које примају 

мигранте

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

У континуитету Буџет Републике Србије

10.000 евра

Пројекат Швајцарске агенције за 

развој и сарадњу – 

20.000 евра

Кампања подизања јавне свести у 

заједници која прима мигранте је 

успешно спроведена и може бити 

додата као извор за проверу 

Извештаји 

Комесаријата за 

избеглице и миграције

Активности усмерене ка подизању свести у заједницама које примају мигранте спроводе се  континуирано. Комесаријат подржава ове активности на два 

начина: 1. Преко удружења грађана: У буџету се редовно издвајају финансијска средства за подршку организацијама цивилног друштва које спроводе активности 

усмерене подизању свести у заједницама које примају мигранте (у 2017. години подржано 14 пројеката невладиних организација у области миграција и азила, као 

и 3 пројекта у области реадмисије. Додатно, из донаторских средстава (СДЦ пројекат Подршка систему управљања миграцијама у РС) у децембру 2017. години 

подржано је 16 организација цивилног друштва у области азила и подизања свести јавности у заједницама које примају мигранте. Одобрени пројекти су 

реализовани у 2018. години. У првих шест месеци 2018. године, подржано је 11 организација цивилног друштва у области азила и подизања свести јавности у 

заједницама које примају мигранте и 3 пројекта организација цивилног друштва  у области реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији. 

2. Као подршка јединицама локалне самоуправе: У 2018. години, опредељенa су средства у циљу јачања толеранције према мигрантима, као и за јачање 

капацитета ЈЛС за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији. У марту 2018. усвојена је Уредба о утврђивању програма подстицаја за 

спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева у области управљања миграцијама (доноси се на годишњем нивоу).  Додатно, у оквиру 

пројекта који спроводи Међународа организација за миграције- ИОМ, подршка управљању информацијама, комуникацијама и планирању капацитета у суочавању 

са мигрантском кризом, опредељена су средства у циљу подизања свести јавности и обезбеђивања информација мигрантима.

2.1.3 ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Дефинисати одрживо решење како би се осигурали трајни смештајни капацитети на 

основу јасних и транспарентних критеријума и успоставити механизам за редовну 

проверу капацитета центара за азил како би се испунили захтеви тренутно 

променљивих миграционих токова (план за непредвиђене ситуације)

Прихватни капацитет генерално одговара потребама

Успостављен је ефикасан механизам за праћење смештајних капацитета за тражиоце 

азила у случају повећаног броја тражилаца азила и сталних смештајних капацитета у 

складу са европским стандардима

Повећан број сталних смештаја и смештајних капацитета у случају повећаног броја тражилаца азила



2.1.3.3 Направити Кризни план за одговор, 

пружање склоништа  и смештаја за 

тражиоце азила у случају њиховог 

масовног прилива

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

Министарство унутрашњих 

послова

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања 

III квартал 2015. 

године

Буџет Републике Србије

5.796 евра за 2015. одину

ТАИЕКС  4.500 евра

ТАИЕКС  4.500 евра

План за одговор, пружање 

склоништа и смештаја је израђен

Извештај Комесаријата 

за избеглице и 

миграције

Активност је реализована.  Активност је реализована.  У току је ажурирање Плана реаговања на повећан број миграната на територији Републике Србије, за 

период јануар - децембар 2018. године. Усвајање Плана се очекује у току наредног месеца. 

2.1.3.4 Идентификовање капацитета које се у 

кратком року могу искористити за смештај 

тражилаца азила у случају њиховог 

масовног прилива, што ће повећати 

редовне капацитете за 15%.

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

У складу са 

потребама 

Буџет Републике Србије

У зависности од броја особа 

којима је обезбеђен смештај

Испуњене су потребе за смештајем 

свих тражилаца азила 

Закључак Владе 

Републике Србије о 

обезбеђивању додатних 

капацитета

Извештај Владе 

Републике Србије

Активност је реализована. Република Србија је основала 5 центара за азил, укупног капацитета до 1.400 места. Од јуна 2015. године, смештајни капацитети су 

повећани за 75%. У буџету се издвајају средства за редовне капацитете за смештај тражилаца азила. У случају потребе могуће је повећати капацитете за додатних 

10% у циљу краткотрајног смештаја миграната. 

2.1.3.5 Наставити са редовним координационим 

састанцима између Комесаријата за 

избеглице, 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

Министарство унутрашњих 

послова

Министарство здравља

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

и 

невладине организације

У континуитету Буџет Републике Србије

1.242 евра за 2015. годину 

1.242 евра за 2016. годину 

1.242 евра за 2017. годину

1.242 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије - укупно

4.968 евра

Број састанака

Број усвојених одлука

Записник са састанака 

Комесаријата за 

избеглице и миграције и 

Министарства 

унутрашњих послова

Редовна координација је интезивирана у светлу тренутне мигрантске кризе. Координациони састанци надлежних институција се редовно одржавају на 

оперативном нивоу. КИРС и МУП се редовно састају и раде на спровођењу активности у оквиру пројеката које заједно реализују. Редовна координација је 

интезивирана и у светлу повећаног прилива миграната.  Састанци управника центара за азил и прихватних центара се редовно одржавају у циљу боље 

координације активности. Такође су успостављени и координациони састанци са здравственим и социјалним службама. Такође је у циљу реаговања на масовни 

прилив миграната формирана ad hoc Радна група за решавање проблема мешовитих миграционих токова на министарском нивоу у циљу координације између 

надлежних министарства. 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

2.1.4.1 Спровести ГАП анализу у постојећем 

законодавном оквиру у области азила

Министарство унутрашњих 

послова - Канцеларија за 

азил 

у сарадњи са 

Комесаријатом за 

избеглице и миграције  

децембар 2015. 

године

ИПА 2013 - твининг пројекат  

Подршка националном систему 

азила у Републици Србији 

вредност пројекта  1.000.000 евра                                                             

Израђен нацрт ГАП анализе Извештај о спроведеним 

активностима ИПА 

2013 - твининг пројекат 

са ГАП анализом у 

постојећем 

законодавном оквиру у 

области азила

Активност реализована. ГАП анализе израђене су у оквиру твининг пројекта

2.1.4.2 Израдити нацрт Закона о азилу који је 

потпуно усклађен са Директивом 

2013/32/EУ, Директивом 2011/95/EУ, 

Директивом 2013/33/EУ, Директивом 

2001/55/EЗ

Министарство унутрашњих 

послова - Канцеларија за 

азил 

у сарадњи са 

Комесаријатом  за 

избеглице и миграције– 

комесар 

I квартал 2016. 

године

ИПА 2013 -

твининг пројекат  

Подршка националном систему 

азила у Републици Србији 

вредност пројекта 1.000.000 евра  

Припремљен нацрт Закона о 

азилу 

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Нацрт закона је израђен и Закон о азилу и привременој заштити је усвојен 22.03.2018.год.

2.1.4.3 Усвојити нови Закон о азилу Народна скупштина 

Републике Србије

II квартал 2016. 

године 

Буџет Републике Србије

1.650 евра за 2016. годину 

40.008 евра за 2016. годину

Буџет Републике Србије- укупно

56.568 евра

Закон о азилу је усвојен, 

стандарди из Директиве 

2013/32/ЕУ, Директиве 

2011/95/ЕУ, Директиве 

2013/33/ЕУ, Директиве 

2001/55/ЕЗ су укључени у Закон 

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Закон о азилу и привременој заштити је усвојен и објављен у Службеном гласнику РС број 24/2018. Почео је да се примењује 

04.06.2018.године.

2.1.4 ПРЕПОРУКА: 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Израдити нацрт мера за даље усклађивање законодавства са правним тековинама 

Европске уније у области азила и успоставити механизам којим би се осигурало 

правилно спровођење законодавства, нарочито када је реч о адекватној и 

правовременој обради захтева и у погледу ефективног приступа процедури за азил, 

тако да између осталог:

- изражавање намере о подношењу захтева за азил третира се као захтев за азил

- гарантује се приступ процедурама за азил одбијеним тражиоцима азила који се не 

могу вратити у сигурну трећу земљу

- имплицитно повлачење/отказивање води завршетку процедуре или одбијању, а не 

прекиду поступка

- рокови се поштују, између осталог и кроз ефективне правне лекове

- извршити проверу концепта сигурне треће земље и њене примене на поднети 

захтев

- прави се план обуке прилагођен запосленима у свим укљученим органима

Законодавство је у потпуности усклађено са правним тековинама Европске уније и 

механизам за праћење спровођења законодавства је успостављен

Законодавство се спроводи у потпуности

Број решених захтева је у складу за усклађеним Законом о азилу



2.1.4.4. Израдити подзаконске акте у складу са 

новим Законом о азилу

Министарство унутрашњих 

послова -Канцеларија за 

азил 

у сарадњи са 

Комесаријатом за 

избеглице и миграције 

II квартал 2016. 

године

ИПА 2013 - твининг пројекат 

Подршка националном систему 

азила у Републици Србији   

вредност пројекта 1.000.000 евра 

Укупан буџет за ову активност

36.654 евра

Буџет Републике Србије –

3.533 евра  за 2015. годину

3.533 евра за 2016 – у зависности 

од избора

4.140 евра за 2016 годину

Буџет Републике Србије -укупно

7.673 евра 

повезано са активношћу 2.1.1.4

Подзаконски акти су усвојени Извештај о спроведеним 

активностима ИПА 

2013 - твининг пројекат

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Нацрти правилника су израђени у складу са Законом о азилу и привременој заштити. Усвојени су Правилник о садржини и изгледу 

обрасца захтева за азил и садржини и изгледу образаца исправа које се издају тражиоцу азила и лицу којем је одобрен азил или привремена заштита и Правилника 

о начину и поступку регистрације, изгледу и садржини потврде о регистрацији странца који је изразио намеру да поднесе захтев за азил, док је процедура усвајања 

Правилника о путној исправи у току.

2.1.4.5 Пратити и оценити спровођење Закона о 

азилу и дати препоруке за даље 

унапређење.

У вредновању ће се посебно обратити 

пажња на адекватну и благовремену 

обраду захтева и ефективан приступ 

процедури за азил 

Министарство унутрашњих 

послова -Канцеларија за 

азил 

у сарадњи са 

Комесаријатом за 

избеглице и миграције 

I квартал 2017. 

године у 

континуитету

Буџет Републике Србије 

4.140 евра за 2016. годину

8.280 евра за 2017. годину

8.280 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије - укупно

20.700 евра

Израђени нацрти извештаја 

Комисије за азил

Извештаји Комисије за 

азил

Активност је делимично реализована. На основу редовних извештаја о раду надлежних органа, у првом реду Канцеларије за азил и Комисије за азил, успешно 

се спроводи праћење стања у обасти азила, са посебним освртом на ефикасност рада простепеног и другостепеног органа.Такође, стање у области азила након 

усвајаања новог Закона о азилу и привременој заштити биће цењено од стране Заштитника грађана који ће својим извештајима поред оцене стања, давати и 

евентуалне препоруке за његово унапређење.

2.1.4.6 Ојачати сарадњу са државама чланицама 

Европске уније у вези са повратком 

тражилаца азила из трећих земаља како би 

се њихови захтеви за азил обрадили у 

складу са принципима сигурне треће 

земље  

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа граничне полиције

Управа за управне послове

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

веза ка пројекту 

Даљи развој и 

спровођење 

механизама за 

свеобухватно и 

стално праћење 

легалних 

миграција у 

Републици 

Србији

вредност пројекта 

1.000.000 евра

веза ка ИПА пројекту 

Даљи развој и спровођење 

механизама за свеобухватно и 

стално праћење легалних 

миграција у Републици Србији

вредност пројекта 1.000.000 евра

Укупан буџет за ову активност

6.714 евра

Број враћених несрпских 

тражилаца азила у земљу порекла 

у складу са принципом сигурне 

треће земље 

Извештај Министарства 

унутрашњих послова 

2.1.4.7 Ојачати сарадњу са земљама у региону 

кроз постојеће регионалне иницијативе, 

међународне организације и програме 

помоћи, као што су MARI, ICMPD, 

ENARO (Европска мрежа организација за 

пријем азиланата)

Комесаријат за избеглице и 

миграције

Министарство унутрашњих 

послова 

У континуитету Буџет Републике Србије 

5.400 евра за 2015. годину 

5.400 евра за 2016. годину

5.400 евра за 2017. годину

5.400 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије - укупно

21.600 евра

Број завршених пројеката

Број састанака, конференција, 

заједничких иницијатива

Извештај Комесаријата 

за избеглице и 

миграције и  

Министарства 

унутрашњих послова о 

спроведеним 

заједничким 

иницијативама 

Извештаји са састанака

Извештаји са 

конференција

Годишњи извештаји 

ENARO и MARRI

Процена ICMPD-а  

Активност се спроводи у континуитету. Република Србија је земља учесница пројекта Регионална подршка управљању миграцијама на Западном Балкану и у 

Турској (ИПА 2014), поред Албаније, БиХ, Македоније, Црне Горе и Косова*. Пројекат спроводе ФРОНТЕКС, ЕАСО, ИОМ и УНХЦР. Циљеви пројекта су: 

јачање капацитета за идентификацију миграната путем јачања техника за идентификацију миграната приликом првог контакта на границама и јачања техника 

испитивања у другој линији истраге, ради утврђивања потенцијалне рањивости и идентитета миграната; размена информација; успостављање регионалних 

механизама за повратак миграната (механизми за регионална добровољна и недобровољна решења у случајевима повратака миграната).

Република Србија активно учествује у свим активностима организованим од стране MARRI и ICMPD. Након размене писама о разумевању, Р Србија је активни 

учесник у бројним ЕАСО активностима(тренинзи, састанци). Република Србија је затражила статус посматрача у ЕАСО мрежи за прихват. У новембру 2017. 

године добијено обавештење да су се земље чланице сагласиле, а Србија се укључила у рад мреже од марта 2018. године. Република Србија је добила статус 

посматрача у ЕУРИНТ мрежи .

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

2.1.5.1 Израдити подзаконски акт који уређује 

смештај корисника различитих видова 

међународне помоћи 

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

III квартал 2015. 

године

Буџет Републике Србије 

3.533 евра за 2015. годину 

Подзаконски акт је усвојен Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Уредба усвојена у јулу месецу 2015. године

2.1.5 ПРЕПОРУКА: 5 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Спровести адекватну процедуру за интеграцију која се примењује на кориснике 

различитих видова међународне заштите, укључујући курсеве језика и ефективан 

приступ тржишту рада

Обезбеђена интеграција за лица којима је одобрена међународна заштита у складу са 

европским стандардима

Број особа које су добиле подршку у интеграцији



2.1.5.2 Припремити програме за интеграцију лица 

којима је одобрена међународна заштита

Комесаријат за избеглице и 

миграције

у сарадњи са 

Министарством за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

и

Министарством просвете

II квартал 2016. 

године

ИПА2013  

твининг пројекат 

Подршка националном систему 

азила у Републици Србији  

вредност пројекта 1.000.000 евра

Укупан буџет за ову активност

38.654 евра

Подзаконски акт о програмима за 

интеграцију је припремљен 

Службени гласник 

Републике Србије 

Активност реализована. 

Уредба о начину укључивања у друштвени, привредни и културни живот је усвојена у децембру месецу 2016. године

2.1.5.3 Планирање и расподела средстава која су 

потребна за интеграцију на основу броја 

случајева у којима је одобрена 

међународна заштита

Комесаријат за избеглице и 

миграције- комесар

IV квартал 2015. 

године

Буџет Републике Србије 

160.000 евра за 2015. годину                                              

160.000 евра за 2016. годину

160.000 евра за 2017. годину

160.000 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије - укупно

640.000 евра   

Средства су обезбеђена Буџет Републике Србије

2015-2018

Активност реализована. Обезбеђен буџет за 2016. годину, Законом о буџету за 2016. годину. Обезбеђен буџет за 2017. годину, Законом о буџету за 2017. годину, 

Службени гласник Републике Србије, број 99/2016. Обезбеђен буџет за 2018. годину, Законом о буџету за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије, број 

113/2017

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

2.1.6.1 Уз подршку спољних експерата, спровести 

процену административних и 

информатичко-комуникационих 

капацитета и потреба за обуком, како би 

се створили неопходни предуслови за 

електронску размену података путем 

EURODAC система и ради спровођења 

Даблинске уредбе

Министарство унутрашњих 

послова-Управа граничне 

полиције -начелник

Две године пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Предложено за ИПА 2017 лаки 

твининг пројекат 500.000 евра

Анализа је спроведена, Извештај 

са препорукама је припремљен 

Извештај о лаки 

твининг пројекту 

Спроведена анализа

Извештај са 

препорукама 

2.1.6.2 Дефинисати процедуре које треба 

успоставити ради неометане размене 

података у оквиру EURODAC система

Министарство унутрашњих 

послова- Управа граничне 

полиције -начелник

Две године пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Предложено за ИПА 2017 

лаки твининг пројекат 

500.000 евра

у складу са активношћу 2.1.6.1.

Процедуре су дефинисане Процедуре за размену 

података за EURODAC-

ом депоноване у архиву 

Министарства 

унутрашњих послова

2.1.6.3 Спровести анализу потреба за обуком 

техничког особља и запослених који се 

баве активностима везаним за азил и који 

ће користити EURODAC систем

Министарство унутрашњих 

послова-Управа граничне 

полиције -начелник 

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

Две године пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Предложено за ИПА 2017 

лаки твининг пројекат 

500.000 евра

у складу са активношћу 2.1.6.1.

Анализа је спроведена и извештај 

са препорукама је припремљен 

Извештај о твининг 

пројекту – са анализом 

потреба за обуком 

техничког особља и 

запослених који се баве 

активностима везаним 

за азил и који ће 

користити EURODAC 

систем

2.1.6.4 Одржати обуку за запослене који ће 

пружати техничку помоћ корисницима 

EURODAC система

Министарство унутрашњих 

послова- Управа граничне 

полиције -начелник 

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

Две године пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Предложено за ИПА 2017 

лаки твининг пројекат 

500.000 евра

у складу са активношћу 2.1.6.1

Обука запослених је завршена Извештај о твининг 

пројекту са извештајем 

о одржаним обукама

Много пре приступа, сви релевантни делови правних тековина Европске уније који се 

односе на питања азила су пренети у национално законодавство или су директно 

применљиви. Испуњени су сви технички захтеви за сарадњу у контексту Даблинске 

уредбе, а национална биометријска база података је у потпуности компатибилна са 

EURODAC-ом. Обезбеђени неопходни административни капацитети и спроводена обука 

за рад са EURODAC-ом

Број особа које су добиле подршку у интеграцији

2.1.6 ПРЕПОРУКА: 6 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Уз подршку страних експерата, спровести свеобухватну процену административних

капацитета, потреба за обуком и процену инфраструктуре. Посебан нагласак треба 

ставити на:

технички захтеви за сарадњу у контексту Уредбе о EURODAC-у и Даблинске уредбе

подршку азилу  и коришћење Фонда за азил, миграције и интеграцију, ако је то 

потребно, до датума приступа



2.1.6.5 Обезбедити опрему за приступ EURODAC 

систему

Министарство унутрашњих 

послова 

годину дана пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Биће предложено за ИПА 2018 + 

набавка у складу са извештајем о 

анализи из активности 2.1.6.1

Обезбеђен приступ EURODAC 

систему

Извештај о спроведеним 

ИПА активностима – у 

вези са опремом за 

приступ EURODAC 

систему

2.1.6.6 Тестирање опреме за приступ EURODAC 

систему

Министарство унутрашњих 

послова 

три месеца пре 

приступа 

EURODAC 

систему

Биће предложено за ИПА 2018 

веза са активношћу 2.1.6.5

Обезбеђен приступ EURODAC 

систему

Извештај о резултатима 

тестирања опреме за 

EURODAC систем

2.1.6.7 Ојачати капацитете Министарства 

унутрашњих послова, Комесаријата за 

избеглице и миграције и Управног суда у 

циљу стварања неопходних структура за 

сарадњу са Европском канцеларијом за 

подршку азилу и коришћење средстава из 

Фонда за азил, миграције и интеграцију 

Министарство унутрашњих 

послова

Комесаријат за избеглице и 

миграције 

годину дана пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Буџет Републике Србије 

120.000 евра

Обучени су запослени и особље 

Министарства унутрашњих 

послова и Комесаријата за 

избеглице и миграције у циљу 

стварања неопходних структура за 

сарадњу са Европском 

канцеларијом за подршку азилу и 

коришћења средстава из Фонда за 

азил и миграције 

Извештај о одржаним 

обукама у циљу 

стварања неопходних 

структура за сарадњу са 

Европском 

канцеларијом за 

подршку азилу и 

коришћење средстава из 

Фонда за азил, 

миграције и 

интеграцију

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

3.1.1 Израдити Нацрт предлога Плана о 

хармонизацији визног режима у складу са 

визним режимом Европске уније 

Министарство спољних 

послова 

IV квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

3.726 евра за 2017. годину

Усвојен План којим су 

дефинисани капацитети, рокови и 

инструменти за хармонизацију 

визног режима

Документ План визне 

хармонизације (архива 

Министарства спољних 

послова)

Активност у току.   Израда нацрта у току. 

3.1.2 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 начелник 

најкасније 6 

месеци пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније 

Буџет Републике Србије 

16.020 евра

Закључени билатерални 

споразуми, донете одлуке о 

визном режиму са трећим 

земљама 

Службени гласник 

Републике Србије 

Активности у току. Комонвелт Бахами, Барбадос, Свети Винсент и Гренадини, Република Парагвај, Република Колумбија - Одлука Влaде РС о укидању виза за 

носиоце свих пасоша, Грузија - Одлука Владе РС о укидању виза за носиоце обичних пасоша, Споразум између Владе Р.Србије и Владе Републике Гватемале о 

укидању виза на ДПИ и СПИ. Република Србија усклађује свој визни режим према сопственим потребама, а са крајњим циљем усклађивања визног режима према 

трећим земљама са Уредбом Савета (ЕЗ) број 539/2001, шест месеци пре пуноправног пријема у чланство ЕУ.

3.1.3 Унапредити техничке и административне 

капацитете неопходне за имплементацију 

усклађеног визног режима 

Министарство спољних 

послова –Одељење за 

визну политику

начелник 

Министарство унутрашњих 

послова

6 месеци пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније

22.000 евра

Ово је цена трошкова по једном 

дипломатско конзуларном 

представништву 

Обезбеђена ИТ опрема и повећани 

административни капацитети 

тиме што је извршена обука 

особља Министарства спољних 

послова и Управе граниче 

полиције Министарства 

унутрашњих послова 

Извештај о спроведеним 

обукама

Извештај о испорученој 

опреми

 

Извештај стручне 

мисије о усклађености 

техничких капацитета 

за спровођење визног 

режима усклађеног са 

Уредбом Европске 

уније о визном режиму 

Активност у току. Није било активности у извештајном периоду.

3. ВИЗНА ПОЛИТИКА

3.1ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Преглед мера којима ће се обезбедити да национално законодавство буде усклађено 

са Уредбом Савета (ЕЗ) број 539/2001 о визном режиму и да се уклоне недостаци у 

погледу техничких и административних капацитета за усклађивање са овом 

Уредбом

Визни режим Републике Србије према држављанима трећих земаља је у потпуности 

усклађен са правним тековинама Европске уније.

Србија издаје визе у складу са правним тековинама Европске уније.



3.1.4 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 начелник 

Министарство унутрашњих 

послова

6 месеци пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније

иста радна група као и за 

активност 3.1.2

у складу са активношћу 3.1.2

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

Службени гласник 

Републике Србије

Активност у току. Активности у току. Комонвелт Бахами, Барбадос, Свети Винсент и Гренадини, Република Парагвај, Република Колумбија - Одлука Валдае РС 

о укидању виза за носиоце свих пасоша, Грузија - Одлука Владе РС о укидању виза за носиоце обичних пасоша, Споразум између Владе Р.Србије и Владе 

Р.Гватемале о укидању виза на ДПИ и СПИ.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

3.2.1 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- 

начелник

Министарство спољних 

послова

 

Завод за израду новчаница 

и кованог новца 

6 месеци пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Буџет Републике Србије 

9.936 евра

ТАИЕКС 4.500 евра

Ојачани капацитети за пријем 

поверљивих података о 

безбедносним карактеристикама 

путних исправа и формата виза, 

као и њихова примена у пракси 

Извештај о стручној 

процени обезбеђених 

капацитета за пријем 

поверљивих података о 

безбедносним 

карактеристи-кама 

путних исправа и 

формата виза и њиховој 

примени у пракси 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

3.3.1 Израдити Нацрт предлога новог Закона о 

спољним пословима, у складу са правним 

тековинама Европске уније 

Министарство спољних 

послова

Влада Републике Србије

Народна скупштина 

IV квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

16.560 евра за 2017. годину

40.008 евра за Закон о спољним 

пословима

Буџет Републике Србије - укупно

56.568 евра

Закон о спољним пословима у 

складу са стандардима Европске 

уније

Службени гласник 

Републике Србије 

Активност у току. Радна група за израду Нацрта закона о спољним пословима завршила је рад на тексту Нацрта законa. Нацрт ће се упутити на јавну расправу.

3.3.2 Израдити Нацрт предлога новог Закона о 

странцима, у складу са правним 

тековинама Европске уније 

Министарство унутрашњих 

послова –Управа граничне 

полиције- начелник

Министарство спољних 

послова 

Влада Републике Србије 

Народна Скупштина 

IV квартал 2016. 

године

ИПА 2012-

твининг пројекат

Реформа полиције и управљање 

миграцијама 

(легалне миграције) 

 вредност пројекта- 1.000.000 евра

Закон о странцима усвојен у 

складу са стандардима Европске 

уније 

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. 

3.3.3 Израдити Нацрт предлога подзаконског 

акта o визама.

Министарство спољних 

послова – Одељење за 

визну политику – начелник

Министарство унутрашњих 

послова 

I квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

3.726 евра за 2017. годину 

633 евра за 2017. годину 

Буџет Републике Србије - укупно

4.359 евра

Усвојена подзаконска акта о 

визама

 

Регулисани поступци пријема, 

обраде захтева и издавања виза 

Службени гласник 

Републике Србије

Активност није реализована. Израда Нацрта подзаконских аката о визама је у току. Завршетак израде подзаконског акта се очекује у складу са одредбама Закона 

који предвиђа да министар надлежан за спољне послове у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Закона донесе одговарајући пропис.        

3.2 ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Успоставити капацитете, неколико месеци пре пријема у чланство, за пријем 

поверљивих података о безбедносним карактеристикама путних исправа и формата 

виза, као и о њиховој примени у пракси 

Безбедносне карактеристике виза у складу са стандардима Европске уније. Успостављени капацитети за пријем поверљивих података о безбедносним карактеристикама путних исправа и формату виза. Визе и путне исправе се издају у складу са праксом Европске 

уније. 

3.3 ПРЕПОРУКА: 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Развити мере којима ће се обезбедити усклађеност са Визним кодексом. Визе се издају према стандардима Европске уније, визно законодавство у потпуности је 

усклађено са Визним кодексом, пре пријема у чланство Европске уније. 

Обезбеђени услови за пуну примену Визног кодекса. 

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА3.4 ПРЕПОРУКА: 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

3.4.1 Спровести анализу финансијских, 

административних, законских и 

процедуралних мера, као и неопходне 

инфраструктуре за имплементацију ВИС, 

како би се постигла пуна усклађеност са 

ВИС -ом Европске уније 

Министарство спољних 

послова – Одељење за 

визну политику – начелник

Министарство унутрашњих 

послова

II квартал 2017. 

године

ИПА 2014- 

Акциони документ

Подршка сектору унутрашњих 

послова укупан буџет у износу од 

1.500.000 евра

Твининг (у оквиру Шенгенског 

акционог плана) 

Буџет Републике Србије - укупно

74.520 евра 

за 2017. годину 

Анализа је спроведена и 

дефинисане су препоруке за 

јачање административних 

капацитета и инфраструктуре 

Документ: Извештај о 

анализи финансијских, 

административних, 

законских и 

процедуралних мера и 

неопходне 

инфраструктуре за 

имплементацију ВИС -а 

Активност у току. Није  било активности у извештајном периоду.

3.4.2 Израдити Нацрт предлога Уредбе о 

Визном информационом систему (ВИС)

Министарство спољних 

послова – Одељење за 

визну политику – начелник

Министарство унутрашњих 

послова

I квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

8.280 евра за 2017. годину 

Усвојена Уредба о Визном 

информационом систему (ВИС)

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. На сугестију представника Словеније, све одребе о визно информационом систему садржане су у Закону о странцима, у делу који се 

односи на визну политику и активности Министарства спољних послова. У Закону о странцима, Поглавље 11 Обрада података (чл.113-117) унете су одредбе о 

визном информационом систему, које у потпуности регулишу сарадњу државних ораган и поступак издавања виза странцима. Предлог Уредбе о ВИС неће бити 

израђена јер Закон о странцима то регулисао у поглављу 11. 

3.4.3 Обезбедити неопходну опрему, нови 

софтвер и хардвер, који ће омогућити 

електронско повезивање надлежних 

органа (Mинистарство спољних послова, 

Mинистарство унутрашњих послова, , 

дипломатско-конзуларна представништва, 

итд.)

Министарство спољних 

послова – Одељење за 

визну политику – начелник

Министарство унутрашњих 

послова

Континуирани 

задатак до 6 

месеци пре 

пријема у 

чланство 

Европске уније 

ИПА 2012 – 

Реформа полиције и управљање 

миграцијама 

(легалне миграције) вредност 

пројекта

1.107.500 евра 

Веза: активност 3.3.2

ВИС је успостављен Извештај стручне 

мисије о обезбеђеним 

техничким 

капацитетима за ВИС

Активност у току.   Неопходна опрема, софтвер и хардвер је обезбеђен за  91 дипломатско-комзуларно представништаво,  колико их се бави пословима издавања 

виза.  Преостало је потпуно повезивање са централном базом података Министарства унутрашњих послова и подручним  полицијским управама, као и граничним 

прелазима. 

3.4.4 Обучити конзуларно особље у складу са 

захтевима коришћења ВИС -а 

Министарство спољних 

послова 

Редован задатак у 

складу са 

потребама 

ИПА 2012 

твининг пројекат

Даљи развој и увођење механизма 

за свеобухватно и стално праћење 

легалних миграција у Републици 

Србији

вредност пројекта 1.000.000 евра

Буџет Републике Србије - укупно

64.800 евра

Број спроведених курсева обуке, 

број полазника, евалуација обуке

Извештај о спроведеним 

обукама 

Активности се спроводе континуирано. Обука конзуларног особља спроводи се у складу са захтевима коришћења визног информационог система. У периоду 

јануар-јун 2018.године огранизована је обука за  12 службеника. 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

3.5.1 Изменити тренутно важеће законодавство 

које се односи на издавање виза на 

граници у складу са Шенгенским 

прописима (Правилник о ближим 

условима и начину издавања виза на 

граничном прелазу)

Министарство унутрашњих 

послова –Управа граничне 

полиције - начелник 

Министарство спољних 

послова 

I квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

6.210 евра за 2017. годину

Број виза издатих на граници 

Број примљених пријава и 

спроведених провера 

 

Завршена обука за граничну 

полицију и особље Министарства 

спољних послова

Службени гласник 

Републике Србије 

Активност није реализована. У законском року, у IV кварталу 2018.год. донеће се и нови акти о ближим условима и начину издавања виза на граничном 

прелазу, у складу са Шенгенским прописима. У извештајном периоду издато је 49 виза на граници.  Министарство спољних послова је радило на бољој 

информисаности  страних држављана о уласку у Републику Србију, преко наших ДКП, како би се смањивао број издавања виза на граничним прелазима.  

3.5 ПРЕПОРУКА: 5 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Систем за издавање виза ради као део јединственог визног информационог система Европске унијеПредузети адекватне мере за припрему Визног информационог система и 

електронског умрежавања са дипломатско-конзуларним представништвима у 

иностранству, укључујући и обуку конзуларног особља 

ВИС је развијен тако да омогућава хармонизацију визног режима и потребно 

умрежавање са институцијама Европске уније, а особље је обучено за његово коришћење                                                                                                                         

Функционисање унапређеног ВИС-а. 

Предузети мере за даље смањење броја виза које се издају на граници Забрана издавања виза на границама уз изузетке предвиђене правним тековинама 

Европске уније

Постепено смањење броја виза издатих на граници, односно искључиво издавање виза које су у складу са изузецима предвиђеним правним тековинама Европске уније 

4. СПОЉНЕ ГРАНИЦЕ И ШЕНГЕН

4.1. ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА



Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

4.1.1. Спровести процену законског оквира како 

би се утврдио ниво усклађености са 

стандардима Европске уније у области 

управљања границом

Министарство унутрашњих 

послова 

Дирекција полиције

Управа граничне

полиције, начелник 

Министарство финансија 

Управа царина

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине

Управа за ветерину

Управа за заштиту биља

и све релевантне 

институције укључене у 

ИУГ 

IV квартал 2016. 

године

ИПА 2014 Шенгенски акциони 

план – Акциони документ: 

Подршка сектору унутрашњих 

послова 

вредност пројекта 1.500.000 евра 

за твининг 

Ова активност пружа подршку 

унутрашњим пословима

ТАИЕКС/ ревизије

2.250 евра – за 2016. годину 

Буџет Републике Србије 

40.572 евра за 2016.годину

Ова сума укључује:

Трошкове радне групе за 

припрему извештаја и вршење 

неопходних процена као и 

трошкове припреме извештаја о 

посетама експерата ТАИЕКС-а и 

других неопходних извештаја и 

сарадње са експертима ТАИЕКС-а

Имамо 3 радне групе: 10 чланова-

40 дана, 5 чланова - 15 дана 3 

члана - 5 дана

Усвојен извештај о процени у 

коме се наводе активности које 

треба спровести пре приступа ЕУ 

(активности прве фазе) и пре 

уласка у Шенгенски простор 

(активности друге фазе) 

Усвојене препоруке за 

имплементацију, између осталог, 

одредби о основним правима и 

забрани дискриминације 

Извештај ТАИЕКС 

експерата са анализом 

стања  

Извештај о спровођењу 

пројекта ИПА 2014 

Извештај  ТАИЕКС 

експерата

Активност није реализована имајући у виду да је предвиђено да се иста реализује кроз пројекат ИПА 2014 - Шенгенски акциони план – Акциони документ: 

Подршка сектору унутрашњих послова, који у овом тренутку није отворен.  Почетак спровођења пројекта (твининг уговора) очекује се у новембру месецу 2018. 

године. 

4.1.2. Имплементација препорука на основу 

резултата процене законског оквира 

Министарство унутрашњих 

послова

Дирекција полиције

Управа граничне полиције

начелник 

Министарство финансија 

Управа царина

Министарство 

пољопривреде Управа за 

ветерину 

Управа за заштиту биља

и све релевантне 

институције укључене у 

ИУГ 

II квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

64.848 евра  за 2017. годину

Усвојена релевантна законска 

акта или измене 

Службени гласник 

Републике Србије 

Видети активност 4.1.1 

Усвојити акциони план за Шенген и постепено усвајати измене и допуне 

законодавства Републике Србије неопходне пре пријема у чланство Европске уније и 

пре уласка у Шенгенску зону и уложити потребна средства у инфраструктуру и 

обуку. Посебну пажњу треба посветити:

- припреми свеобухватне анализе инфраструктуре и пословних процеса надлежних 

полицијских и судских органа као и органа надлежних за регистрацију возила у вези 

њихових предлога за приступ и коришћење Шенгенског информационог система 

(SIS), укључујући и могућност упита, стварања, ажурирања и брисања упозорења у 

оквиру SIS -а. Потребно је извршити и анализу извора информација и за упозорења 

и за допунске информације како би се обезбедило да биро SIRENE може да 

испуњава своју улогу у размени информација са другим државама чланицама у свако 

доба;

- убрзаном ангажовању и обуци кадрова, посебно за граничну полицију али и за све 

полицијске снаге користећи концепт „обуке инструктора“

- развоју модела анализе ризика, укључујући и успостављање централних и 

регионалних јединица за анализу ризика – на основу европских стандарда, као што 

је Заједнички интегрисани модел анализе ризика који је развила агенција Фронтекс

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 

Унапређен законски, административни и институционални оквир

Усклађени технички, инфраструктурни и људски капацитети

Унапређен ниво обука, ефикасности и квалитета рада запослених 



4.1.3. Процена потреба техничких, 

инфраструктурних и људских ресурса и 

потребних трошкова за постизање 

одговарајућег нивоа усклађености са 

стандардима Европске уније и правним 

тековинама Шенгена пре пријема у 

чланство Европске уније 

Министарство унутрашњих 

послова

Дирекција полиције

Управа граничне полиције

начелник 

Сектор финансија, 

људских ресурса и 

заједничких послова

и све релевантне 

институције укључене у 

ИУГ 

II квартал 2016. 

године

У складу са активношћу 4.1.1. Усвојен(и) извештај(и) о процени 

Усвојене препоруке за 

имплементацију 

Извештај са 

препорукама

Процена техничких, 

инфраструктурних и 

персоналних захтева и 

повезаних трошкова за 

постизање 

одговарајућег нивоа 

усклађености са 

стандардима  Европске 

уније  и правним 

тековинама Шенгена 

пре пријема у чланство  

Европске уније

Активност није реализована у потпуности.  Ова активност је директно повезана са  активношћу под тачком 4.1.1. односно са реализацијом Твининг пројекта  

за спровођење Шенгенског акциониог плана. 

4.1.4. Развити и усвојити национални акциони 

план за улазак у Шенгенски простор

Министарство унутрашњих 

послова

Дирекција полиције

Управа граничне полиције

начелник 

Управа криминалистичке 

полиције

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу, 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе технологије

Министарство спољних 

послова

и све релевантне 

институције укључене у 

II квартал 2018. 

године

ИПА 2014 Шенгенски акциони 

план – Акциони документ

Подршка сектору унутрашњих 

послова“ – 

вредност пројекта 1.500.000 евра 

за твининг 

- веза 

1.000.000 евра, за активност 4.1.1

 

Детаљи тачних трошкова 

акционог плана за Шенген ће бити 

део овог плана 

Буџет Републике Србије 

83.433 евра

Усвојен акциони план за улазак у 

Шенгенски простор 

Службени гласник 

Републике Србије

4.1.5. Полугодишње извештавање о спровођењу 

Акционог плана за улазак у Шенгенски 

простор 

Министарство унутрашњих 

послова

Континуирано од

 IV квартала 2018. 

године

Буџет Републике Србије 

2.070 евра годишње

Шестомесечни извештај Извештај о 

шестомесечном 

спровођењу активности 

утврђених акционим 

планом за приступ 

Шенгенском простору 

4.1.6. Израдити и реализовати  основни програм 

обуке за граничну полицију у складу са 

заједничким основним програмом обуке 

агенције Фронтекс (Common Core 

Curriculum - CCC)

Министарство унутрашњих 

послова-Дирекција 

полиције

Управа граничне полиције

начелник 

Управа за стручно 

образовање, 

оспособљавање, 

усавршавање и науку 

децембар 2015. 

године и 

континуирано 

Буџет Републике Србије - укупно

33.120 евра 

Усвојен програм обуке за 

граничну полицију, који је 

усклађен са заједничким 

основним програмом обуке 

агенције Фронтекс 

Број полицијских службеника 

обучених на основу CCC -а

Документ програм 

обуке за граничну 

полицију усклађен са 

заједничким основама 

агенције Фронтекс

Извештај о извршеним 

обукама у складу са 

CCC

Активност реализована.  Управа граничне полиције је сачинила План и програм  за основну обуку граничне  полиције који је усаглашен  у потпуности са 

програмом обуке Агенције Фронтекс (ССС)  и исти је од стране министра унутрашњих послова  усвојен дана 22.5.2015.  године. Управа граничне полиције, 

заједно са Одељењем за стручно оспособљавање и обуку из Сектора за људске ресурсе,  ревидирала је сачињени програм обуке и из истог издвојила  део програма 

и формирала Предлог специјалистичке обуке за граничне полицајце . Донет је нови програм специјалистичке обуке за граничног полицајца 21.04.2017. године 

који је усклађен са  заједничким основним програмом обуке агенције Фронтекс (Common Core Curriculum - CCC).

4.1.7. Извршити обуку службеника граничне 

полиције у складу са заједничким 

основним програмом обуке агенције 

Фронтекс - (CCC) 

Министарство унутрашњих 

послова 

Дирекција полиције

Управа граничне полиције

начелник 

Управа за стручно 

образовање, 

оспособљавање 

усавршавање и науку

Континуирано 

почев од 2016. 

године

Планирано је да се у периоду 2016-

2018. године обучи 400 

полицајаца

Укупна сума износи 400.000 евра 

за 100 полицајаца

Буџет Републике Србије - укупно

1.200.000 евра

Број припадника Управе граничне 

полиције обучених за правилну 

примену нових закона

 

Број службеника Управе граничне 

полиције обучених за вршење 

анализе ризика 

Број службеника Управе граничне 

полиције обучених за коришћење 

нове опреме и база података 

Извештај о извршеним 

обукама за правилну 

примену нових закона

 

Извештај о извршеним 

обукама у области 

анализе ризика

 

Извештај о извршеним 

обукама за коришћење 

нове опреме и база 

података 

Активност није реализована.  Није било активности у извештајном периоду.



Континуирано.  Гранична полиција је у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године углавном опремана путем донација, те је у извештајном периоду Управи граничне 

полиције донирана следећа опрема:

• дигитални видео ендоскоп (5 ком.); • камере за видео надзор (60 ком.); мерачи промене густине материјала "BUSTER" (9 ком.); уређаји за вршење ПД прегледа 

"ZISTOS" (5 ком.); УПС уређаји (16 ком.); мобилни телефони (40 ком.); канцеларијски намештај; дневни двогледи (100 ком.); фиксни читачи путних исправа (55 

ком.); батеријске лампе (100 ком.); ноћни двогледи (30 ком.); детектори откуцаја срца (2 ком.); струјни агрегат (1 ком.); теренско возило "DACIA Duster" (20 ком.); 

путничко возило "ŠKODA Rapid" (2 ком.); путничко возило "VOLKSWAGEN Golf VII" (7 ком.), теретно возило-фургон "VOLKSWAGEN Crafter" (1 ком.), lap-top 

рачунари (50 ком.);  детектор експлозива и наркотика (5 ком.); заштитни прслук панцирни (50 ком.); заштитни шлем (50 ком.);

 Сва донирана опрема у свакодневној је употреби при обављању послова граничне контроле и надзора државне границе, и помоћу исте се врши велики број 

прегледа пртљага и превозних средстава и сталан надзор државне границе. Нарочита пажња се поклања одржавању исправности свих уређаја и опреме и њиховом 

редовном одржавању и сервисирању. У досадашњој пракси евидентно је одговорно и професионално коришћење опреме и уређаја од стране припадника граничне 

полиције, као и добра обученост одређеног броја полицијских службеника за употребу исте. Од стране организационих јединица на терену, исказана је потреба за 

вршењем обуке додатног броја полицијских службеника за коришћење дониране опреме и уређаја. Најзначајнији резултати рада коришћењем дониране опреме у 

претходном периоду остварени су у сегменту рада граничне полиције који се односи на откривање и спречавање кријумчарења опојних дрога, оружја и минско-

експлозивних средстава, акцизне и друге робе, а нарочито у сегменту откривања и спречавања илегалних прелазака државне границе и откривања и спречавања 

кријумчарења и трговине људима. 

Утоку је поступак донације одређене опреме Управи граничне полиције, чија се реализација очекује у другој половини 2018. године, и то :беспилотни ваздухоплов 

- дрон (2 ком.); канцеларијски намештај; клима уређаји (15 ком.); мобилни читачи путних исправа (12 ком.) у току је израда и интеграција нове андроид 

апликације која ће се користити у мобилним читачима путних и других исправа;

- из буџетских средстава у извештајном периоду је за потребе Управе граничне полиције обезбеђена следећа опрема : акумулатори за патролне чамце (10 ком.); 

механизми печата за оверу путних исправа (164 ком.); УПС уређаји (25 ком.); рачунари за потребе СГП Хоргош (15 ком.); штампачи за потребе СГП Хоргош (5 

ком.); фиксни читачи путних исправа за потребе СГП Хоргош (15 ком.); полицијски службеници граничне полиције опремљени су новом униформом, теренским 

чизмама и опасачима; у току је реализација набавке додатних акумулатора за патролне чамце (22 ком.) и неопходних резервних делова за поправку патролних 

чамаца. Реализација се очекује до краја месеца јула 2018. године;

У смислу спровођења активности интегрисаног управљања границом, у току је заједнички пројекат Министарства унутрашњих послова, Управе граничне 

полиције и Министарства финасија, Управе царина везано за успостављање заједничког система видео надзора на граничниом прелазима, чија се реализација 

очекује почетком 2019. године. 

 У сарадњи са АМСС покренут је пројекат "СЕРВИС ЗА ГРАЂАНЕ - ТРЕНУТНО СТАЊЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА", где је до сада на 4 најфреквентија 

гранична прелаза грађанима преко сајта МУП-а и АМСС, као и преко андроид апликације, омогућен увид у стање саобраћаја на граничним прелазима, у циљу 

коришћења алтернативних граничних прелаза, односно праваца.

Инфраструктура :

Изграђен је гранични прелаз Растина-Бачсентђерђ на Мађарској територији као заједнички. Ово је 8. гранични прелаз на граници са Мађарском, а комплетну 

изградњу финансирала је Мађарска страна. Опремање просторија граничних органа Р. Србије финансирано је из Буџета РС.

Уместо неусловног објекта Станице граничне полиције Срем, који се налази на железничкој станици у Шиду, из пројекта МАДАД који финансира ЕУ, изграђен је 

нови монтажни контејнерски објекат. Опремање истог неопходном опремом и канцеларијским намештајем финансираће се из истог фонда. Укупна средства 

намењена изградњи и опремању овог објекта су у износу од 70.000 евра. Објекат је изграђен и прикључен на инфраструктуру. У току је набавка канцеларијског 

намештаја.

У току је изградња граничног прелаза Бајмок, а завршетак радова на изградњи и опремању овог прелаза предвиђен је за крај новембра 2018. године. Изградња се 

финансира из донације ЕУ, преко Секторске буџетске подршке и Министарства финансија. Радови се за сада изводе предвиђеном динамиком.

 У току је реконструкција Прихватилишта за странце у Падинској Скели, као и изградња претприхватних центара у Димитровграду и Пландишту, што се 

финансира из пројекта МАДАД.

Извештај о спроведеним 

активностима пројеката 

ИПА 2014 и 2015

који предвиђају 

опремање Управе 

граничне полиције,

у складу са анализом 

потреба 

Ојачани капацитети граничне 

полиције 

Очекујемо анализу активности  

4.1.3

После тога, бићемо у стању да 

наставимо са овом активношћу 

Предложено за ИПА 2016

Континуирано од 

2018. године  

Министарство унутрашњих 

послова-

Дирекција полиције

Управа граничне полиције

начелник 

у сарадњи са

Сектором финансија, 

људских ресурса и 

заједничких послова и 

Министарством финансија 

Управа царина

Јачање сарадње са агенцијом Фронтекс Континуирано од 

2015. године 

Министарство унутрашњих 

послова, Дирекција 

полиције 

Управа граничне полиције

начелник 

Наставити опремање граничне полиције 

на основу резултата активности број 4.1.3.

4.1.8.

Активност се спроводи континуирано. Извештај за 2018. годину                                                                                                                                         

Национални тренинг за откривање фалсификованих докумената IPA 2 пројекат, Фронтекс-ИОМ, Скопље, Македонија, 11-16.02.2018.године

Заједнички план и програм за обуку граничне полиције и обалске страже у ЕУ, Фронтекс, Виљњус, Литванија, 18-24.02.2018. године

Састанак чланова ЗО контакт тачке 2018. копно и ЗО координационе тачке 2018. копно, Фронтекс, Варшава, Пољска, 17-18.01.2018 године.

Заједнички састанак распоређених официра и представника координационих тачака на аеродромима, Фронтекс, Варшава, Пољска, 01-02.02.2018. године

Годишњи састанак аналитичког прегледа на Западном Балкану, Фронтекс, Варшава, Пољска, 30.01.2018. године

Заједнички састанак-обука о основним правима (Заштита деце) Фронтекс, Варшава, Пољска, крај 2017.  и током 2018. године

Састанакс са официром за безбедност Агенције Фронтекс, Фронтекс, Београд, Република Србија, у току месеца јануара 2018.   године                                        

 Заједничке операције „флексибилне оперативне активности“, кишкунхалаш и сегедин, мађарска, током 2018. године, на период од месец дана.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Посета официра за везу за западни балкан ГП Димитровград, 06.03.2018.године                                                                                                                       заједнички 

састанак-обука о основним правима, варшава, пољска, 11.-17.03.2018.године                                                                                                                  позив за израду 

заједничког плана и програма интероперабилности Варшава, Пољска, 12. -14.03.2018. године                         

Заједничка операција „контакт тачка ваздух 2018.“, СГП београд, 14.03-30.11.2018.године,                                                                           национални тренинг 

борбе против трговине људима, Скопље, Македонија, 18-24.03.2018.године,                                                            Састанак мреже за анализу ризика на западном 

балкану, Варшава, Пољска, 21.03.2018.године,                                                                     Обука на тему  "препознавање и откривање лажних и фалсификованих 

докумената", Београд, 26.-30.03.2018.године,     

Посета делегације Frontex-а поводом отварања нове координационе тачке на СГП Трбушница, 04.-06.04.2018. године,

Тренинг за тренере у области трговине људима, 15.-21.04.2018.године, Рим, Италија,                                                                                     Састанак на тему заштите 

деце - Фронтекс, Варшава, Пољска 28.-29.05.2018.године.                                                                                                                           Први састанак у 2018.години. 

са представницима индустрије – FRONTEX,  Варшава, Пољска, 10.-11.05.2018.године                                                         

 Састанак тренера у области трговине људима, Варшава 04-08.06.2018. године. – FRONTEX,                                                                                            Састанак 

чланова тима за ЗО фокал тачка 2018 копно и ЗО кординациона тачка 2018 копно, Варшава 05-06.06.2018. године, ССС састанак експерата –FRONTEX, 

Варшава, Пољска, 11.-15.06.2018.године , 

Састанак на тему „Информације о земљи порекла“, IPA 2 пројекат, Београд 21.06.2018. године,                                                                                        Састанак на 

тему „Откривање фалсификованих документата“, IPA 2 пројекат, Београд 21.06.2018. године.    

Извештај о 

активностима 

спроведеним у складу са 

анализом ризика 

агенције  Фронтекс

  

Извештај о учешћу 

припадника управе 

граничне полиције у 

заједничким акцијама (у 

земљи и иностранству) 

Списак експерата у 

складу са профилним 

захтевима EBGT

 

Списак техничке 

опреме расположиве за 

заједничке акције

Ефективна употреба производа 

анализе ризика агенције  

Фронтекс

  

Ојачано учешће у заједничким 

акцијама (у земљи и 

иностранству)

Сачињен списак експерата у 

складу са профилним захтевима 

EBGT

 

Сачињен списак техничке опреме 

доступне за заједничке акције 

У складу са политиком и 

положајем агенције Фронтекс 

4.1.9



4.1.10 Процена неопходних корака за 

придруживање мрежи EUROSUR

Министарство унутрашњих 

послова

Дирекција полиције, 

Управа граничне полиције

 начелник 

IV квартал 2019. 

године

Предложенo за пројекат  ИПА  

2017 

лаки твининг пројекат 

500.000 евра

веза са активношћу 2.1.6.1.

Извештај о извршеној процени 

(административна и техничка 

питања)

Утврђен водећи стручњак (будући 

руководилац NCC -а)

Извештај о спроведеним 

активностима у складу 

са ИПА где ће 

евалуација бити 

спроведена, заједно са 

документом о 

евалуацији

 

Одлука о 

надлежностима 

депонована у архиву  

Министарства 

унутрашњих послова 

4.1.11 Развој националног модела за анализу 

ризика у складу са CIRAM v2.0

Министарство унутрашњих 

послова, Дирекција 

полиције 

Управа граничне полиције 

начелник

децембар 2015. 

I квартал 

2016.године

Буџет Републике Србије 

10.420 евра за 2015. годину

2.605 евра  за 2016. годину

Буџет Републике Србије - укупно

13.025 евра

Усвојен национални модел за 

анализу ризика 

Усвојено институционално 

упутство за имплементацију 

националног модела за анализу 

ризика

Извршена ревизија задатака и 

надлежности на националном, 

регионалном и локалном нивоу за 

јединице и службенике надлежне 

за анализу ризика 

Национални модел за 

анализу ризика 

депонован у архиву 

Министарства 

унутрашњих послова

 

Упутство за 

имплементацију 

националног модела за 

анализу ризика 

депоновано у архиву 

Министарству 

унутрашњих послова 

Активност реализована.                                                                                                                                                                                                                                       

Национални модел за анализу ризика у складу са CIRAM 2.0 усвојен и депонован у архиву Министарства унутрашњих послова

Упутство за спровођење националног модела анализе ризика депонован у архиву Министарства унутрашњих послова

Упутство за задатке и одговорности на централном, регионалном и локалном нивоу – усвојено

Упутство за анализу ризика производе на централном, регионално и локалном нивоу – усвојено

Приручник анализе ризика у граничној полицији за централни и регионалнио ниво – усвојен

Приручник за анализу ризика у граничној полицији за локални ниво - усвојен

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

4.2.1. Процена имплементације постојеће 

Стратегије интегрисаног управљања 

границом 

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа граничне полиције- 

начелник 

Министарство финансија –

Управа царина 

IV квартал 2015. 

године

Буџет Републике Србије 

7.450 евра за 2015. годину

ТАИЕКС 4.500 евра за 2015. 

годину 

Извештај о процени постојеће 

Стратегије интегрисаног 

управљања границом и препоруке 

за нову, вишегодишњу Стратегију 

Извештај ТАИЕКС о 

спроведеној евалуацији 

и препоруке за нову 

вишегодишњу 

Стратегију 

Активност реализована. Процена тренутног стања урађена од стране стручњака ангажованих кроз TAIEX програм, након чега је поднет извештај о извршеној 

процени и препоруке за нову вишегодишњу Стратегију за интегрисано управљање границом у Републици Србији.

4.2.2. Усвојити нову вишегодишњу Стратегију 

за интегрисано управљање границом и 

Акциони план за њено спровођење 

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа граничне полиције- 

Начелник

Министарство финансија  - 

Управа царина

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине – 

Управа за 

ветерину и Управа за 

заштиту биља

Влада Републике Србије 

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

16.560 евра  за 2016.годину

16.560 евра за 2016. годину

633 евра за 2016. годину

633 евра за 2016. годину

Буџет Републике Србије - укупно

34.386 евра

Усвојена Стратегија о 

интегрисаном управљању 

границом 

Усвојен Акциони план за 

спровођење Стратегије 

Праћење имплементације

 

Годишњи извештаји о 

имплементацији Стратегије и 

Акционог плана Стратегије

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Координационо тело за спровођење стратегије за интегрисано управљање границом је почело са радом у јануару месецу 2018. године.

Усвојити вишегодишњу Стратегију за интегрисано управљање границом у складу са концептом Европске уније  из 2006.године, укључујући и мере за побољшање међуагенцијске сарадње, 

као и размену информација на граници кроз заједнички оперативни рад 

4.3. ПРЕПОРУКА: 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Јачање сарадње са агенцијом Фронтекс

Усвојити вишегодишњу Стратегију за интегрисано управљање границом, у складу са 

концептом Европске уније  из 2006.године, укључујући и мере за побољшање 

међуагенцијске сарадње, као и размену информација на граници кроз заједнички 

оперативни рад 

Континуирано од 

2015. године 

Министарство унутрашњих 

послова, Дирекција 

полиције 

Управа граничне полиције

начелник 

Хармонизација са концептом Европске уније о ИУГ из 2006.  године

Активност се спроводи континуирано. Извештај за 2018. годину                                                                                                                                         

Национални тренинг за откривање фалсификованих докумената IPA 2 пројекат, Фронтекс-ИОМ, Скопље, Македонија, 11-16.02.2018.године

Заједнички план и програм за обуку граничне полиције и обалске страже у ЕУ, Фронтекс, Виљњус, Литванија, 18-24.02.2018. године

Састанак чланова ЗО контакт тачке 2018. копно и ЗО координационе тачке 2018. копно, Фронтекс, Варшава, Пољска, 17-18.01.2018 године.

Заједнички састанак распоређених официра и представника координационих тачака на аеродромима, Фронтекс, Варшава, Пољска, 01-02.02.2018. године

Годишњи састанак аналитичког прегледа на Западном Балкану, Фронтекс, Варшава, Пољска, 30.01.2018. године

Заједнички састанак-обука о основним правима (Заштита деце) Фронтекс, Варшава, Пољска, крај 2017.  и током 2018. године

Састанакс са официром за безбедност Агенције Фронтекс, Фронтекс, Београд, Република Србија, у току месеца јануара 2018.   године                                        

 Заједничке операције „флексибилне оперативне активности“, кишкунхалаш и сегедин, мађарска, током 2018. године, на период од месец дана.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Посета официра за везу за западни балкан ГП Димитровград, 06.03.2018.године                                                                                                                       заједнички 

састанак-обука о основним правима, варшава, пољска, 11.-17.03.2018.године                                                                                                                  позив за израду 

заједничког плана и програма интероперабилности Варшава, Пољска, 12. -14.03.2018. године                         

Заједничка операција „контакт тачка ваздух 2018.“, СГП београд, 14.03-30.11.2018.године,                                                                           национални тренинг 

борбе против трговине људима, Скопље, Македонија, 18-24.03.2018.године,                                                            Састанак мреже за анализу ризика на западном 

балкану, Варшава, Пољска, 21.03.2018.године,                                                                     Обука на тему  "препознавање и откривање лажних и фалсификованих 

докумената", Београд, 26.-30.03.2018.године,     

Посета делегације Frontex-а поводом отварања нове координационе тачке на СГП Трбушница, 04.-06.04.2018. године,

Тренинг за тренере у области трговине људима, 15.-21.04.2018.године, Рим, Италија,                                                                                     Састанак на тему заштите 

деце - Фронтекс, Варшава, Пољска 28.-29.05.2018.године.                                                                                                                           Први састанак у 2018.години. 

са представницима индустрије – FRONTEX,  Варшава, Пољска, 10.-11.05.2018.године                                                         

 Састанак тренера у области трговине људима, Варшава 04-08.06.2018. године. – FRONTEX,                                                                                            Састанак 

чланова тима за ЗО фокал тачка 2018 копно и ЗО кординациона тачка 2018 копно, Варшава 05-06.06.2018. године, ССС састанак експерата –FRONTEX, 

Варшава, Пољска, 11.-15.06.2018.године , 

Састанак на тему „Информације о земљи порекла“, IPA 2 пројекат, Београд 21.06.2018. године,                                                                                        Састанак на 

тему „Откривање фалсификованих документата“, IPA 2 пројекат, Београд 21.06.2018. године.    

Извештај о 

активностима 

спроведеним у складу са 

анализом ризика 

агенције  Фронтекс

  

Извештај о учешћу 

припадника управе 

граничне полиције у 

заједничким акцијама (у 

земљи и иностранству) 

Списак експерата у 

складу са профилним 

захтевима EBGT

 

Списак техничке 

опреме расположиве за 

заједничке акције

Ефективна употреба производа 

анализе ризика агенције  

Фронтекс

  

Ојачано учешће у заједничким 

акцијама (у земљи и 

иностранству)

Сачињен списак експерата у 

складу са профилним захтевима 

EBGT

 

Сачињен списак техничке опреме 

доступне за заједничке акције 

У складу са политиком и 

положајем агенције Фронтекс 

4.2. ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

4.1.9



Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

4.3.1. Успостављање механизма за спровођење 

заједничких патрола на српско-румунској 

граници на основу искустава из већ 

успостављених заједничких патрола 

Министарство унутрашњих 

послова- Дирекција 

полиције- Управа граничне 

полиције- начелник 

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

4.298 евра за 2016.годину  -

за радну групу 

Трошкови за заједничке патроле 

биће исказани после састанка и 

процене трошкова

Формирана билатерална радна 

група за израду нацрта (вођење 

преговора)

 

Сачињен и потписан протокол о 

спровођењу заједничких патрола 

Спровођење заједничких патрола

Одлука у формирању 

Радне групе депонована 

у архиву Министарства 

унутрашњих послова

Спровођење 

заједничких патрола 

Протокол депонован у 

архиву Министарства 

унутрашњих послова 

Извештај о спровођењу 

заједничких патрола 

Активност реализована. Протокол о обављању заједничких патрола потписан између Републике Србије и Републике Румуније.                                                                                                 

Усвојен заједнички план о реализацији заједничких патрола. Рад заједничких патрола отпочео дана 20.07.2017. године.

4.3.2. Успоставити заједнички контакт центар са 

Румунијом 

Министарство унутрашњих 

послова-Дирекција 

полиције-Управа граничне 

полиције-Начелник управе 

Министарство финансија-

Управа царина 

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине – 

Управа за заштиту биља, 

Управа за ветерину 

Влада Републике Србије 

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

4.000 евра годишње-комунални 

трошкови 

Имплементација постојећег 

протокола 

Договорени и спроведени 

практични аранжмани

Заједнички контакт центар 

постаје оперативан

Протокол о заједничком 

контакт центру са 

Румунијом депонован у 

архиву Министарства 

унутрашњих послова

 

Радни извештај о 

заједничком контакт 

центру са Републиком 

Румунијом

Активност реализована.  Протокол о заједничком контакт центру потписан је између Републике Србије и Републике Румуније

Испуњени су технички услови. Потписан је Пословник о раду , што представља званичан почетак рада заједничког контакт центра .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

У  периоду од 01 јануара до 30. јуна 2018. године,  укупно је размењено 89 захтева (са румунске стране примљено 78 а са наше стране прослеђено 11 захтева) и 210 

обавештења (са румунске стране достављено је 191 а са наше стране 25 обавештења ). 

4.3.3. Успоставити заједничке патроле са 

Републиком Хрватском 

Министарство унутрашњих 

послова- Дирекција 

полиције- Управа граничне 

полиције- начелник Управе 

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

4.298 евра за 2016.годину-

за радну групу 

Трошкови за заједничке патроле 

биће исказани после састанка и 

процене трошкова

Имплементација постојећег 

протокола 

Договорени и спроведени 

практични аранжмани

Спровођење заједничких патрола 

Протокол о заједничким 

патролама са 

Републиком Хрватском 

депонован у архиву 

Министарства 

унутрашњих послова

Извештај о спровођењеу 

заједничких патрола са 

Републиком Хрватском 

Активност делимично завршена. Протокол о обављању заједничких патрола потписан између Републике Србије и Републике Хрватске

 Oдржане су две обуке:  12. и 13.02.2018. године у Бајакову, као и 19. и 20.02.2018.године у Сомбору.  Након спровођење прве мешовите патроле. Предлог за 

измену рока: четврти  квартал 2018. године

Предложити мере за унапређење заштите спољних граница кроз унапређење 

оперативне сарадње са суседним земљама и предложити кораке за ефективно 

спречавање прекограничног саобраћаја преко алтернативних путева  

Билатерална и мултилатерална оперативна сарадња је ојачана и достигла је потребан 

ниво узајамне прекограничне сарадње и обављање граничне контроле у складу са 

стандардима Европске уније.

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 примењене су мере у складу са захтевима Европске уније

Незаконити саобраћај преко алтернативних путева који није у складу са захтевима Европске уније је забрањен. 



4.3.5. Спровођење утврђених мера и активности  

у циљу запречавања алтернативних путних 

праваце и конкретних локација на 

државној граници са Босном и 

Херцеговином 

Министарство унутрашњих 

послова- Дирекција 

полиције- Управа граничне 

полиције, начелник

Сектор финансија, 

људских ресурса и 

заједничких послова

I квартал 2017. 

године 

Буџет Републике Србије 

14.904 евра за 2016.годину

2.070 евра за 2017.годину

Остали трошкови и укупан буџет 

биће исказани након процене 

Сектора за материјално 

финансијске послове 

Министарства унутрашњих 

послова

Спроведене мере и активности  у 

циљу запречавања алтернативних 

путних праваца и конкретних 

локација на државној граници са 

Босном и Херцеговином 

Праћење ситуације на терену

Извештај о предузетим 

мерама у циљу 

запречавања 

алтернативних путних 

праваца и конкретних 

локација на државној 

граници са Босном и 

Херцеговином

Активност реализована.  Активност реализована. У четвртом кварталу 2017. године на страни Републике Србије  запречени сви правци предвиђени Елаборатом. 

Реализацијом наведеног запречавања у потпуности су испуњене обавезе преузете Елаборатом о запречивању према Босни и Херцеговини, са српске стране. 

Покренута је иницијатива за донешење Одлуке Владе Републике Србије о запречавању саобраћајних комуникација, путева и подручја који нису у функцији 

законитог преласка државне границе са БиХ

4.3.6. Спровођење утврђених мера и активности 

1. Појачано ангажовање полицијских 

службеника (редовно патролирање)

2. Опремање одговарајућим техничким 

средствима за обезбеђење државне 

границе (видео надзор, сензорски системи)

3. Пружање информација локалном 

становништву на транспарентан начин 

(јавно), преко друштвених медија и 

постављања информативних табли на 

одговарајућим местима

4. Блиска сарадња са локалним 

самоуправама

Министарство унутрашњих 

послова-Дирекција 

полиције-Управа граничне 

полиције- начелник Управе 

I квартал 

2017.године и 

даље у 

континуитету

Буџет Републике Србије 

4.140 евра годишње

Трошкови у износу од 4.140 евра 

покривају трошкове радне групе 

надлежне за припрему извештаја о 

имплементацији свих релевантних 

мера и статистичких извештаја 

Остали трошкови и укупан буџет 

биће представљени по процени 

Сектора за материјално 

финансијске послове 

Министарства унутрашњих 

послова

Број илегалних прелазака границе 

алтернативним путевима 

постепено опада

Извештај о предузетим 

мерама са статистичким 

подацима 

Активност реализована. Редовне патроле се врше. Заједничке патроле се изводе од стране Републике Србије и Босне и Херцеговине – опремање се врши у 

складу са могућностима. Локално становништво се информише путем медија

4.3.7. Израдити Нацрт 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

Министарство унутрашњих 

послова- Дирекција 

полиције-Управа граничне 

полиције, начелник 

Сектор финансија, 

људских ресурса и 

заједничких послова

септембар 2015. 

године

Буџет Републике Србије 

28.980 евра за 2015. годину

Сачињен и усвојен Заједнички 

елаборат 

Елаборат Републике 

Србије и Црне Горе 

депонован у архиву 

Министарства 

унутрашњих послова 

Активност реализована. Оформљена Радна група и утврђени алтернативни путни правци и локације које је потребно запречити и дефинисане препреке којима 

ће се извршити наведено запречавање, сачињен елаборат о запречавању путних праваца погодних за илегални прелазак државне границе између Републике Србије 

и Црне Горе, усвојен од стране Републике Србије и Црне Горе

4.3.8. Спровођење утврђених мера и активности  

у циљу запречавања алтернативних путних 

праваце и конкретних локација на 

државној граници са Црном Гором

Министарство унутрашњих 

послова, Дирекција 

полиције-Управа граничне 

полиције- начелник Управе 

Сектор финансија, 

људских ресурса и 

заједничких послова

IV квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

14.904 евра за 2016. годину

Остали трошкови и укупан буџет 

биће представљени по процени 

Сектора за материјално 

финансијске послове 

Министарства унутрашњих 

послова

Спроведене мере и активности  у 

циљу запречавања алтернативних 

путних праваца и конкретних 

локација на државној граници са  

Црном Гором су блокиране 

Праћење ситуације на терену

Извештај о предузетим 

мерама у циљу 

запречавања 

алтернативних путних 

праваца и конкретних 

локација на државној 

граници са Црном 

Гором.

Активност у току. Покренута је иницијатива за донешење Одлуке Владе Републике Србије о запречавању саобраћајних комуникација, путева и подручја који 

нису у функцији законитог преласка државне границе са Црном Гором.  

У периоду од 19.03. до 28.03.2018. године спроведена је међународна DCAF Заједничка операција „САВА". Земље учеснице у Заједничкој операцији су Република 

Аустрија. Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Македонија. Црна Гора, Република Словенија, Република Хрватска, Република Молдавија и 

Република Србија, такође учествовао је и представник ЕВРОПОЛ-а.

У Заједничкој операцији "САВА" испред Републике Србије учествовали су полицијски службеници Управе граничне полиције, Регионални центар граничне 

полиције према Македонији. Служба за борбу против тероризма и ектремизма, Управе криминалистичке полиције, затим Полицијска управа Ниш, Полицијска 

управа Врање, Полицијска управа Лесковац, службеници Министарства финансија, Управа царина (Одељење за сузбијање кријумчарења), Команда Здружених 

снага, Војске Републике Србије и Министарства унутрашњих послова.

У току трајања Заједничке операције "САВА" контрола је вршена на шест пунктова (како стационираних, тако и мобилних). на територији полицијских управа 

Ниш, Врање и Лесковац.

Основни циљ и очекивани резултат DCAF - Заједничке оперативне акције је откривање и спречавање кријумчарења ирегуларних миграната, кријумчарење 

наркотика, кријумчарење оружја, као и откривање других видова прекограничног криминала.

Поред размене знања и искуства учесника Заједничке операције, прегледано је 1525 возила и контролисано 1925 лица. 

Откривено је и заплењено 5378 паклица цигарета. без акцизне маркице. заплењено је 472 грама опојне дроге. Хероин", заплењено је 2100 кесица суплемента 

„Камагре", откривена су три илегална мигранта.  

У пеериоду од 19.06. до  21.06.2018. године полицијски службеници СГП Београд учествовали су у међународној акцији "GAAD" на позив ЕВРОПОЛ-а која се 

спроводила на 265 међународних аеродрома у циљу откривања и спречавања фалсификовања и злоупотребе путних и других докумената.

Извештај о контактима, 

новим каналима за 

размену, и размена 

информација у области 

резултата анализа 

ризика, откривања 

лажних/фалсификовани

х докумената, описа, 

проблема са 

прекограничним 

криминалом, трговине 

људима)

Успостављени или обновљени 

канали за размену оперативних 

информација на свим нивоима 

Интензивирани међусобни 

контакти између регионалних и 

локалних званичника на 

руководећем нивоу (шефови 

јединица, вође смена)

Извршена размена информација 

Буџет Републике Србије 

9.280 евра за сарадњу са једном 

суседном државом на годишњем 

нивоу

Буџет покрива: трошкове 

пословних путовања, састанака, 

размене информација и других 

важних активности

II квартал 

2016.године  и 

даље у 

континуитету

Министарство унутрашњих 

послова- Дирекција 

полиције- Управа граничне 

полиције- начелник 

Интензивирати сарадњу и размену 

информација са суседним земљама у 

области безбедности граница (резултати 

анализа ризика, откривање 

лажних/фалсификованих докумената, 

описи, проблеми са прекограничним 

криминалом, трговина људима )

4.3.4.



4.3.9. Спровођење утврђених мера и активности:

1. Појачано ангажовање полицијских 

службеника

(редовно патролирање)

2. Опремање одговарајућим техничким 

средствима за обезбеђење државне 

границе 

(видео надзор, сензорски системи)

3. Пружање информација локалном 

становништву на транспарентан начин 

(јавно), преко друштвених медија и 

постављања информативних табли на 

одговарајућим местима

4. Блиска сарадња са локалним 

самоуправама.

Министарство унутрашњих 

послова- Дирекција 

полиције- Управа граничне 

полиције- начелник Управе 

IV квартал 2017.

године

Буџет Републике Србије 

4.140 евра годишње

Трошкови у износу од 4.140 евра 

покривају трошкове радне групе 

надлежне за припрему извештаја о 

имплементацији свих релевантних 

мера и статистичких извештаја 

Остали трошкови и укупан буџет 

биће представљени по процени 

Сектора за материјално 

финансијске послове 

Министарства унутрашњих 

послова

Број илегалних прелазака границе 

алтернативним путевима се 

постепено смањује 

Извештај о предузетим 

мерама са статистичким 

подацима

Активност реализована. Врше се редовне патроле Реализују се заједничке патроле између Републике Србије и Црне Горе. Опремање се врши у складу са 

могућностима. Преко Одељења за медије и комуникације Министарства унутрашњих послова становништво се обавештава о свим битним информацијама

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

4.4.1. Процена ризика од коруптивног 

понашања, ризика везаног за запослене 

релевантних институција укључених у 

интегрисано управљање границом

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа граничне полиције-

начелник 

Сектор унутрашње 

контроле 

Министарство 

финансија-Интерна 

контрола царина

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине –

 Управа за заштиту биља  

Управа за ветерину

Министарство правде

септембар 2015. 

године

Буџет Републике Србије 

2.484 евра за 2015. годину

Формирана радна група у оквиру 

сваке релевантне институције 

укључене у ИУГ 

Одобрени посебни извештаји о 

процени сачињени од стране сваке 

од релевантних институција 

укључених у интегрисано 

управљање границом

Одобрене препоруке за 

имплементацију 

Одлука о формирању 

међуресорне радне 

групе депонована у 

архиву Министарства 

унутрашњих послова

Извештаји са 

препорукама сваке од 

релевантних 

институција укључених 

у интегрисано 

управљање границом

Активност реализована. Формиране су радне групе у оквиру свих релевантних институција укључених у интегрисано управљање границом

Анализа ризика коруптивног понашања завршена у свим службама у систему интегрисаног управљања границом. Међуресорна радна група је усвојила анализе

Свеобухватан сет мера развијен и ефективно примењен 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 

4.4. ПРЕПОРУКА: 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Сачинити свеобухватни сет мера за унапређење борбе против корупције на граници, 

које ће се примењивати на све агенције чије се активности одвијају на граници 



4.4.2. (A1) Ревидирати акциони план 

Националне стратегије за борбу против 

корупције Министарства унутрашњих 

послова на основу процене ризика од 

корупције граничне полиције до краја 

другог квартала 2016. године 

(A2) Усвојити Акциони план за  

Националну стратегије за борбу против 

корупције Владе Републике Србије кроз 

(1) увођење теста интегритета граничне 

полиције,

(2) јачање интегритета полицајаца из 

граничне полиције који су под високим 

ризиком од корупције 

(3) праћење имплементације етичког 

кодекса полиције до краја другог квартала 

2016.

(A3) Развити План превенције 

коруптивног понашања за Управу 

граничне полиције, Управу царина,  

Управу за заштиту биља, Управу за 

ветерину укључујући и механизме за 

праћење и вредновање на основу процене 

ризика од корупције до краја четвртог 

квартала 2016. године 

Министарство унутрашњих 

послова

 Управа граничне полиције- 

начелник 

Сектор унутрашње 

контроле 

Министарство финансија 

Интерна контрола царина

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине – 

Управа за заштиту биља  

Управа за ветерину

Министарство правде

II квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

8.280 евра за 2016. годину

16.560 евра за 2016. годину -  A1

633 евра за 2016. годину - A2

16.560 евра за 2016. годину - A3

633 евра за 2016. годину - A3

Буџет Републике Србије - укупно

42.066 евра

Консултација са Агенцијом за 

борбу против корупције

Унапређења система интерних 

контрола релевантних 

институција укључених у ИУГ

Извештаји са 

консултативних 

састанака релевантних 

институција укључених 

у интегрисано 

управљање границом са 

Агенцијом за борбу 

против корупције

Извештај о 

активностима на јачању 

интегритета 

полицијских 

службеника граничне 

полиције који раде на 

радним местима која су 

под великим ризиком

 

Извештај о праћењу 

имплементације етичког 

кодекса полиције и 

изречених санкција 

Активност реализована. Акциони план Националне стратегије за борбу против корупције у делу за Министарство унутрашњих послова је ревидиран од стране 

радне групе Министарства унутрашњих послова уз помоћ Агенције за борбу против корупцијеУсвојен је нови Закон о полицији, као и Правилник о начину 

вршења теста интегритета.Усвојен је нови Кодекс полицијске етике. Превентивни план за борбу против корупције  за Управу граничне полиције, Управу царина, 

Управу за ветерину и Управу за заштиту биља, укључујући мониторинг и евалуацију на основу процене ризика корупције усвојен је од стране Радне групе.Управа 

граничне полиције је већ донела тј усвојила План превенције коруптивног понашања за граничну полицију и План реализације мера предвиђених Планом 

превенције коруптивног понашања за Управе граничне полиције. 

4.4.3. Развити план заједничких мера за 

спречавање корупције запослених у свим 

релевантним институцијама укљученим у 

ИУГ, укључујући и механизам за праћење 

имплементације плана 

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа граничне полиције-

начелник 

Сектор унутрашње 

контроле 

Министарство финансија -

Интерна контрола царина

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине – 

Управа за заштиту биља и 

Управа за ветерину

IV квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

1.242 евра 

за 2016. годину 

1.242 евра 

за 2017.годину 

633 евра 

за 2017. годину 

Буџет Републике Србије - укупно

3.117 евра

Усвојен заједнички План за 

спречавање корупције запослених 

за све релевантне институције 

укључене у ИУГ, укључујући 

механизам за праћење 

имплементације плана 

Заједнички План за 

спречавање корупције 

запослених за све 

релевантне институције 

укључене у интегрисано 

управљање границом, 

укључујући механизам 

за праћење 

имплементације плана 

депонован у архиву 

Министарства 

унутрашњих послова 

Превентивни план за борбу против корупције  за Управу граничне полиције, Управу царина, Управу за ветерину и Управу за заштиту биља, укључујући 

мониторинг и евалуацију на основу процене ризика корупције усвојен је од стране Радне групе.Управа граничне полиције је већ донела тј усвојила План 

превенције коруптивног понашања за граничну полицију и План реализације мера предвиђених. 

4.4.4. На основу процене потреба, израдити и 

спровести заједничке обуке у области 

сузбијања свих облика коруптивног 

понашања 

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа граничне полиције- 

начелник 

Сектор унутрашње 

контроле 

Министарство финансија -

Интерна контрола царина

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине– 

Управа за заштиту биља и 

Управа за ветерину

Почев од 2018. 

године у 

континуитету 

Буџет Републике Србије 

8.280 евра за 2018.годину– обука 

за припрему програма

4.000 евра за 2018.годину– обуке

Буџет Републике Србије - укупно

12.280 евра

Усвојен програм обуке према 

начелу ОБУЧИТИ ТРЕНЕРЕ 

Извршене заједничке обуке 

Извршено вредновање 

спроведених обука 

Број обучених званичника

Програм обуке према 

начелу ОБУЧИТИ 

ТРЕНЕРЕ депонован у 

архиву Министарства 

унутрашњих послова

Извештај о 

статистичким подацима 

о спроведеним 

заједничким обукама 

Извештај о вредновању 

спроведених обука 



4.4.5. Потписати Меморандум о разумевању и 

формирати заједничке истражне тимове 

полиције, тужилаштва и царине за борбу 

против корупције на граници

Министарство унутрашњих 

послова -

Сектор унутрашње 

контроле

Управа криминалистичке 

полиције 

Управа граничне полиције

Министарство финансија – 

Управа царина 

Републичко јавно 

тужилаштво

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

/ТАИЕКС /ICITAP 

Office/Амбасада САД

Буџет Републике Србије

 4.140 евра 2016. годину 

У овом тренутку нисмо у 

могућности да израчунамо друге 

трошкове 

Формирани заједнички истражни 

тимови 

Број спроведених истрага 

Заједничког истражног тима ЗИТ

Меморандум о 

разумевању депонован у 

архиву Министарства 

унутрашњих послова

Одлука о формирању 

истражних тимова 

депонована у архиву 

Министарства 

унутрашњих послова

Извештај са 

статистичким подацима 

о спроведеним 

истрагама заједничких 

истражних тимова

Активност реализована. Потписан Меморандум о разумевању.

4.4.6. (A1) Израда плана интегритета Управе 

граничне полиције у сарадњи са 

Агенцијом за борбу против корупције и на 

основу методологије до децембра 2015. 

године, укључујући и  израду механизма за 

праћење и вредновање.

(A2) Извештај о имплементацији Плана 

интегритета Управе граничне полиције 

Сектору унутрашње контроле, и Агенцији 

за борбу против корупције од 2016. 

године, па на даље у континуитету 

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа граничне полиције 

начелник  

I квартал 

2016.године, у 

континуитету 

Буџет Републике Србије

55.807 евра за 2015.годину

55.807 евра за 2016.годину

55.807 евра за 2017.годину

55.807 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије - укупно

223.228 евра

Усвојен нови двогодишњи План 

интегритета Управе граничне 

полиције, укључујући механизам 

за извештавање о спроведеним 

активностима 

Годишњи план имплементације 

Плана интегритета Управе 

граничне полиције 

Двогодишњи План 

интегритета Управе 

граничне полиције, 

укључујући механизам 

за извештавање о 

спроведеним 

активностима 

депонован у архиву 

Министарства 

унутрашњих послова

 

Годишњи план 

имплементације Плана 

интегритета Управе 

граничне полиције 

депонован у архиву 

Министарства 

унутрашњих послова

Активност у току. Управа граничне полиције формирала је Радну групу на основу смерница Агенције за борбу против корупције и сачинила финални нацрт 

Плана интегритета за Управу граничне полиције. Дана 25.09.2017. године  донета је Одлука којом је усвојен  План интегритета  за период 2016-2019. Као 

прва мера из  Плана наложено је поступање руководилаца у складу са Уредбом о оцењивању пол службеника и других запослених у Министарство унутрашњих 

послова, Службени гласник Републике Србије, број  17/2017 од 14.03.2017 .године.   Повећан је ниво ефикасности у спровођењу мера за унапређење борбе против 

корупције на граници. Повећан је квалитет надзора у циљу спречавања корупције.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

У периоду 23-25. април 2018. године одржана је експертска мисија ради верификације нормативног дела анализе процене утицаја за правосудна сарадњу у 

грађанским стварима. Експерт из Републике Летоније Винета Крутко припремила је извештај након спроведне мисије. Такође, Европска комисија доставила је 

коментаре на припремљену анализу.

5. ПРАВОСУДНА САРАДЊА У ГРАЂАНСКИМ, ТРГОВИНСКИМ И КРИВИЧНИМ СТВАРИМА

5.1 ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Уз подршку спољних експерата припремити процену утицаја заједно са јасним 

роковима и адекватним мерама за транспоновање постојећих правних тековина у 

законодавство Републике Србије или за њихову директну примену имајући у виду 

административне, буџетске, персоналне као и потребе за обуком/стручним 

усавршавањем, укључујући:

- Кораке за унапређење статистике ради праћења ефикасности обраде међународних 

захтева у овој области;                                                                                                        

- Свеобухватан програм обуке/стручног усавршавања;

- Давање приоритета директној сарадњи 

Правосуђе Републике Србије компатибилно са правосуђем држава чланица Европске 

уније у погледу имплементације релевантних правних тековина. 

Скраћен поступак по замолницама 

Брзо решавање питања у директној сарадњи међу судовима 

Довољан број особља Министарства правде и судова обучен и добро опремљен за имплементацију правних тековина Европске уније 

5.1.1 Објављена процена 

утицаја

 

Извештај ТАИЕКС-а

Израђен нацрт процене утицаја

Експертска мисија ТАИЕКС-а 

Буџет Републике Србије 

61.870 евра за 2016. годину 

ТАИЕКС- посета експерта 2.250 

евра за 2016. годину

III квартал 2016. 

године

 IV квартал 2016. 

године

Министарство правде у 

сарадњи са судовима и 

Правосудном академијом 

Експерт из Републике Пољске Игор Џиалук припремио је у мају 2018. године методологију по којој ће се припремити појединачни делови (анализа 

буџетских/финансијских потреба, анализа потреба за обуком и кадровима, анализа потреба за унаређење статистике) анализа у оквиру трећег дела анализе процене 

утицаја за правосудну сарадњу у грађанским и кривичним стварима. Планирано је да се комплетна анализа заврши до краја 2018. године.

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. 

Ова процена ће се позабавити и следећим 

ставкама: 

- Кораци на унапређењу статистике у циљу 

праћења ефикасности обраде 

међународних захтева у овој области

- Свеобухватан програм обуке 

- Давање приоритета директној сарадњи 



5.1.1.1. Анализа постојећег правног оквира и 

степена његове усаглашености са правним 

тековинама Европске уније, са предлогом 

рокова за пуну хармонизацију са 

релевантним правним тековинама 

Европске уније 

Министарство правде 

у сарадњи са судовима и 

Правосудном академијом

Јун  2016. године видети активност 5.1.1 Видети активност 5.1.1 Видети активност 5.1.1 видети 5.1.1

5.1.1.2. Анализа административних, буџетских и 

потреба за обуком 

Министарство правде у 

сарадњи са судовима и 

Правосудном академијом

III квартал 2016. 

године

видети активност 5.1.1 Видети активност 5.1.1 Видети активност 5.1.1 Видети 5.1.1  

5.1.2. Усвајање неопходних измена и допуна 

релевантних закона (утврђених у процени 

утицаја) 

Министарство правде IV квартал 2018. 

године

Буџет Републике Србије

111.394 евра 

Усвојени закони Објављено у 

Службеном гласнику 

Републике Србије

5.1.3. Повећање броја запослених (надлежних за 

правосудну сарадњу у грађанским 

стварима) у судовима, Министарству 

правде и Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална 

питања путем реорганизације радних 

места у оквиру саме институције или 

запошљавањем нових лица. (утврђено у 

процени утицаја) 

Министарство правде 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

судови 

Почев од III 

квартала 2017. 

године

(након процене 

утицаја) 

Трошкови тренутно непознати – 

биће познати по завршеној 

процени утицаја 

Број запослених и премештених 

на послове у области правосудне 

сарадње 

Правилник о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних 

места Министарства 

правде

Министарства за рад, 

запошљавање, борачка 

и социјална питања и 

судова 

Активност није реализована. Имајући у виду кашњење у припреми Анализе процене утицаја, рок за реализацију ове активности се помера за период минимум 

једна година након усвајања Анализе

5.1.4. Спровођење континуираног и ефективног 

програма обуке/стручног усавршавања за 

судије, особље суда, и државне 

службенике (утврђено у процени утицаја)

Правосудна академија у 

сарадњи са судовима

Министарством правде

Министарством за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

Почев од III 

квартала 2017. 

године. (након 

процене утицаја)

Трошкови тренутно непознати – 

биће познати по завршеној 

процени утицаја

Број одржаних обука 

Број обучених судија, тужилаца и 

државних службеника 

Извештај Правосудне 

академије о извршеним 

обукама

Активност није реализована. Имајући у виду кашњење у припреми Анализе процене утицаја, рок за реализацију ове активности се помера за период минимум 

једна година након усвајања Анализе.

5.1.5. Унапређење Luris (програма за 

прикупљање и припрему статистичких 

извештаја) 

Министарство правде IV квартал 2015. 

године.

Буџет Републике Србије

58.424 евра за 2015. годину

Смањен број заосталих, 

нерешених судских предмета 

Број и врсте интервенција 

предузетих у циљу уклањања 

фактора који изазивају кашњење 

(„загушења“) 

Годишњи извештај 

Министарства правде

Активност реализована.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

Ратификована Хашка конвенција из области међународног приватног права о 

надлежности, меродавном праву, признању, извршењу и сарадњи у погледу родитељске 

одговорности и мера за заштиту деце, из 1996. године 

Права деце у међународним споровима су заштићена на нивоу који је стандардан за Европску унију

5. ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Ратификација Хашке конвенције из области међународног приватног права о 

надлежности, меродавном праву, признању, извршењу и сарадњи у погледу 

родитељске одговорности и мера за заштиту деце, из 1996. године



5.2.1 Израда Нацрта Закона о ратификацији 

Хашке конвенције из области 

међународног приватног права о 

надлежности, меродавном праву, 

признању, извршењу и сарадњи у погледу 

родитељске одговорности и мера за 

заштиту деце, из 1996. године

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања 

Народна Скупштина 

Републике Србије

IV квартал 2015. 

године

Буџет Републике Србије

8.873 евра - радна група

420 евра - Влада Републике 

Србије

40.008 евра - Народна скупштина

Буџет Републике Србије - укупно

49.301 евра

Закон усвојен 

Број мера предузетих у циљу 

заштите деце у складу са 

Конвенцијом, у поређењу са 

бројем захтева за примену таквих 

мера примљених од других 

држава потписница 

Број покренутих поступака у циљу 

признања мера које су одредиле 

друге државе потписнице

Број покренутих поступака за 

извршење мера изречених од 

стране државних органа других 

држава потписница

Број комплетно спроведених мера 

изречених од стране државних 

органа других држава потписница

Службени гласник 

Републике Србије 

Активност реализована

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

5.3.1 Израда процене утицаја са прецизним 

роковима и мерама за усклађивање 

националног законодавства са свим 

правним тековинама Европске уније у 

погледу правосудне сарадње у кривичним 

стварима (укључујући европске налоге за 

хапшење) административне, буџетске и 

потребе за обуком 

Ова процена ће се позабавити и следећим 

ставкама: 

- 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 и 

Републичким јавним 

тужилаштвом

Правосудном академијом

Министарством 

унутрашњих послова 

III квартал 

2016.године

Буџет Републике Србије

33.120 евра за 2016. годину - 

радна група

28.750 евра - страни експерти

ТАИЕКС 2.250 евра

Буџет Републике Србије - укупно

59.808 евра

Израђен Нацрт процене утицаја

 

ТАИЕКС експертска мисија

Објављена процена 

утицаја 

ТАИЕКС извештај

Видети 5.1.1

5.3.1.1 Анализа постојећег правног оквира и 

степена његове усаглашености са правним 

тековинама Европске уније, са 

предложеним роковима за пуну 

хармонизацију са релевантним правним 

тековинама Европске уније 

Министарство правде у 

сарадњи са судовима и 

Републичким јавним 

тужилаштвом

Правосудном академијом

и Министарством 

унутрашњих послова

Јун  2016. године Видети активност 5.1.1 Видети активност 5.1.1 Видети активност 5.1.1 Активност реализована

5.3. ПРЕПОРУКА: 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Уз подршку страних експерата припремити процену утицаја, заједно са јасним 

роковима и адекватним мерама за транспоновање постојећих правних тековина у 

законодавство Републике Србије (укључујући и европске налоге за хапшење) или за 

њихову директну примену имајући у виду административне, буџетске, персоналне и 

потребе за обуком/стручним усавршавањем, укључујући:

- кораке за унапређење статистике ради праћења ефикасности обраде међународних 

захтева у овој области;

- свеобухватан програм обуке/стручног усавршавања;

- давање приоритета директној сарадњи

 


Правосуђе Републике Србије компатибилно са правосуђем држава чланица Европске 

уније у погледу имплементације релевантних правних тековина. 

Скраћен поступак по замолницама 

Брзо решавање питања у директној сарадњи међу судовима 

Довољан број особља Министарства правде и судова обучен и добро опремљен за спровођење правних тековина Европске уније 



5.3.1.2 Анализа административних, буџетских и 

потреба за обуком 

Министарство правде 

у сарадњи са судовима и 

Републичким јавним 

тужилаштвом

Правосудном академијом

Министарством 

унутрашњих послова

III квартал 2016. 

године

Видети активност 5.1.1 Видети активност 5.1.1 Видети активност 5.1.1 видети 5.1.1

5.3.2 Доношење новог Закона о међународној 

правној помоћи (са државама чланицама 

Европске уније) или усвајање измена и 

допуна постојећег Закона (утврђено у 

процени утицаја)

Министарство правде IV квартал 2018. 

године

Буџет Републике Србије

71.136 евра за 2016. годину

Закон усвојен Службени гласник 

Републике Србије 

Министарство правде упутило је ТАИЕКС одељењу захтев за одржавање експертске мисије у мају 2018. године на којој би се започело са израдом Закона о 

међународној правној помоћи са земљама ЕУ. Нажалост, мисија није одржана због великог броја захтева који је упућен ТАИЕКС-у (немогућност обраде захтева) и 

одржаће се у другој половини године.

5.3.3 Усвајање неопходних измена и допуна 

постојећих процесних закона (утврђено у 

процени утицаја)

Министарство правде IV квартал 2018. 

године

Буџет Републике Србије

97.301 евра 

Закони усвојени Службени гласник 

Републике Србије

5.3.4 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)

Министарство правде 

судови

Републичко јавно 

тужилаштво 

Почев од III 

квартала 2017. 

године (након 

процене утицаја)

Трошкови тренутно непознати – 

биће познати по завршеној 

процени утицаја

Број запослених и премештених 

на послове у области правосудне 

сарадње

Правилник о 

унутрашњој 

организацији и 

систематизацији радних 

места Министарства 

правде, судова, 

Републичког јавног 

тужилаштва

видети 5.1.1

5.3.5 Имплементација континуираног и 

ефективног програма обуке за судије, 

тужиоце, особље запослено у судовима и 

тужилаштвима и државне службенике 

(утврђено у процени утицаја)

Правосудна академија у 

сарадњи са судовима, 

Републичким јавним 

тужилаштвом

Министарством правде 

Почев од III 

квартала 2017. 

године након 

процене утицаја

Трошкови тренутно непознати – 

биће познати по завршеној 

процени утицаја

Број одржаних обука 

Број обучених судија, тужилаца и 

државних службеника 

Извештај Правосудне 

академије о 

спроведеним обукама

видети 5.1.1

5.3.6 Унапређење програма Luris (програм за 

прикупљање података и израду 

статистичких извештаја)

Министарство правде Децембар 2015. 

године

Видети активност 5.1.5 Видети активност 5.1.5 Видети активност 5.1.5 Активност реализована.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

5.4.1 Организација посета експерата 

EUROJUST-а који ће извршити процену 

степена усклађености и дати препоруке за 

испуњење услова за потписивање 

Споразума са EUROJUST-ом 

Министарство правде

Републичко јавно 

тужилаштво

Министарство унутрашњих 

послова

Повереник за информације 

Октобар 2015. 

године

Буџет Републике Србије

3.019 евра за 2015. годину 

Примљене препоруке EUROJUST-

а

Извештај EUROJUST-а Активност реализована. Састанак  одржан дана 3. септембра 2015. године,  где су представници EUROJUST-а објаснили услове за закључење споразума 

Републике Србије са EUROJUST-ом

5.4.2 Извршити измене и допуне нормативног 

оквира Републике Србије у области 

заштите личних података, у складу са 

табелама усклађености (видети активност 

3.11.1.2. АП за Поглавље 23 – Правосуђе и 

основна права, потпоглавње Основна 

права – заштита података о личности)

видети активност 3.11.1.2 

АП за Поглавље 23- 

Правосуђе и основна права, 

потпоглавље Основна 

права – заштита података о 

личности

видети активност 

3.11.1.2

АП за Поглавље 

23- Правосуђе и 

основна права, 

потпоглавље 

Основна права – 

заштита података 

о личности

видети активност 3.11.1.2 

АП за Поглавље 23- Правосуђе и 

основна права, потпоглавље 

Основна права – заштита података 

о личности

видети активност 3.11.1.2

АП за Поглавље 23- Правосуђе и 

основна права, потпоглавље 

Основна права – заштита 

података о личности

видети активност 

3.11.1.2

АП за Поглавље 23- 

Правосуђе и основна 

права, потпоглавље 

Основна права – 

заштита података о 

личности

Европска комисија и ЕВРОЏАСТ доставили су своје коментаре на Нацрт закона о заштити података о личности и коментари су укључени у финални 

текст нацрта закона. Нацрт закона упућен је надлежним органима на мишљење. Усвајање закона очекује се у другом делу 2018. године.

5.4 ПРЕПОРУКА: 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Припреме за закључење Споразума са EUROJUST-ом, посебно у погледу заштите 

личних података. Потребне су измене и допуне законодавства које се односи на 

заштиту података.

Закључен Споразум са ЕURОЈUSТ-ом Споразум о сарадњи са EUROJUST-ом ће омогућити размену личних података што ће за резултат имати боље кривично гоњење и истрагу прекограничних кривичних дела.



5.4.3 Имплементација континуираног и 

ефективног програма обуке за судије, 

тужиоце, особље запослено у судовима и 

тужилаштвима и државне службенике ако 

би се осигурало да они који су за то 

надлежни буду припремљени да сарађују 

са EUROJUST-ом (укључујући и обуку о 

заштити података) 

Правосудна академија 

Републичко јавно 

тужилаштво

Врховни касациони суд 

Министарство правде 

Почев од III 

квартала 

2015.године 

континуирано

Донација: У току су преговори са 

донаторима

Број одржаних обука

Број обучених судија, тужилаца 

особља судова и тужилаштава

Правосудна академија, 

извештај о спроведеним 

обукама

Два тренинга  одржана у Београду (2. септембра 2015. године) и Нишу (4.септембар 2015. године),  где је било присутно око 150 представника тужилаштава, 

судства и Министарства правде.

5.4.4 Организација посете експерата 

EUROJUST-а који ће извршити процену 

тога да ли су испуњени услови за 

потписивање споразума са EUROJUST -

ом. 

Министарство правде

Републичко јавно 

тужилаштво 

Повереник за информације 

од јавног значаја и заштиту 

података о личности 

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

3.019 евра за 2015. годину

Потврда EUROJUST -а о 

испуњавању услова испуњени

Извештај EUROJUST-а Видети 5.4.2

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

5.5.1 Пријава за статус посматрача у 

правосудним мрежама Европске уније, 

Мрежи генералних тужилаца при 

врховним судовима Европске уније и 

Мрежи законодавне сарадње између 

министарстава правде Европске уније 

Министарство правде

у сарадњи са

судовима и 

Републичким јавним 

тужилаштвом

IV квартал 2015. 

године

Нема трошкова Поднета пријава Вебсајт мреже Активност реализована. 

5.5.2 Учешће у раду правосудних мрежа 

Европске уније  у статусу посматрача 

Министарство правде

Републичко јавно 

тужилаштво

Високи савет судства

Државно веће тужилаца

Врховни касациони суд

Правосудна академија 

Почев од III 

квартала 2016. 

године

Трошкови тренутно нису познати Количина размењених 

информација

Интерни извештаји о 

активностима

Представник Р.Србије учествовао је на састанку Европске мреже за обуку у правосуђу у периоду 14-15. јун 2018. године у Варни, Република Бугарска.

Представник Р. Србије учествовао је на састанку Мреже генералних тужилаца при врховним судовима Европске уније од 16. до 18. маја 2018. године у Паризу, 

Република Француска.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

5.5 ПРЕПОРУКА: 5 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Укљученост правосудних органа као чланова – посматрача Европске мреже за обуку 

у правосуђу, Асоцијације државних савета и врховних управних судова Европске 

уније, Мреже председника врховних судова Европске уније, Мреже генералних 

тужилаца при врховним судовима Европске уније и Мреже законодавне сарадње 

између министарстава правде Европске уније 

Правосудне власти/органи Републике Србије укључени су као чланови посматрачи 

правосудних организација/тела Европске уније 

Република Србија учествује у размени искустава и најбољих пракси 

Република Србија је прилагодила свој правосудни механизам у складу са примљеним информацијама.

5.6  ПРЕПОРУКА: 6 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Створити материјалне услове у судовима и тужилаштвима како би се омогућила 

међународна правосудна сарадња 

Спроведена свеобухватна анализа трошкова, ефикасности и приступа правди као основа 

за предузимање даљих корака у реформи мреже судова. Видети 1.3.3. – општи резултат 

АП за Поглавља 23  , потпоглавље „Правосуђе

Коришћењем јасне, претходно дефинисане методологије, редовно се прате подаци о:

- броју судова и јавних тужилаштава на 100.000 становника

- броју судија и јавних тужилаца на 100.000 становника

- просечној и максималној удаљености судова и јавних тужилаштава од насеља у области под надлежношћу суда или тужилаштва

- условима и мери у којој се користи право на бесплатну правну помоћ

- условима и мери у којој се користи прво на правни лек 

- износима судских накнада/такси

- броју предмета по суду или по јавном тужилаштву

- броју предмета по судији или јавном тужиоцу

- трошковима одржавања активности правосудне мреже

- просечној дужини поступка (са материјом)

- заосталим (нагомиланим) предметима

- старим предметима

- броју прихваћених пријава Европском суду за људска права које се односе на кршење права на суђење у разумном року 



5.6.1 Предузети даље реформске кораке на 

исправљању структуре правосудне мреже, 

унапређењу инфраструктуре и интерних 

поступака, на основу резултата 

свеобухватне анализе извршене у оквиру 

активности 1.3.3.1, 1.3.4.1 и 1.3.5.1 

видети активност 1.3.3.2. АП за Поглавље 

23 – Правосуђе и основна права, 

потпоглавље: Правосуђе

видети активност 1.3.3.2. 

АП за Поглавље 23- 

Правосуђе и основна права,  

потпоглавље: Правосуђе

видети активност 

1.3.3.2. АП за 

Поглавље 23- 

Правосуђе и 

основна права,  

потпоглавље: 

Правосуђе

видети активност 1.3.3.2. АП за 

Поглавље 23- Правосуђе и 

основна права, потпоглавље: 

Правосуђе

видети активност 1.3.3.2. АП за 

Поглавље 23- Правосуђе и 

основна права,  потпоглавље: 

Правосуђе

видети активност 

1.3.3.2. АП за Поглавље 

23- Правосуђе и 

основна права,  

потпоглавље: Правосуђе

Видети  активност 1.3.3.2 из Акционог плана за Поглавље 23 - Правосуђе и основна права

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.1.1.1 Спровести анализу тренутне ситуације са 

аспекта имплементације стандарда у 

области обезбеђења и поверљивости 

података 

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу 

Одељење за сарадњу са 

ЕВРОПОЛ-ом 

начелник

I квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

 2.795 евра за 2015. годину 

2.070 евра за 2016. годину 

ТАИЕКС посета експерта 4.500 

евра за 2015.годину

Ангажовани експерти извршена 

анализа са препорукама за мере за 

унапређење ситуације у погледу 

обезбеђења и поверљивости 

података модернизован постојећи 

систем за видео надзор, као и 

систем за контролу приступа и 

алармни систем  

Документ о анализи са 

препорукама за мере за 

побољшање ситуације у 

вези са поверљивошћу 

података у Управи за 

међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу

Активност реализована.

6.1.1.2 Испунити стандарде безбедности у складу 

са препорукама из анализе, као и у складу 

са систем-специфичним препорукама за 

безбедност ЕВРОПОЛ-а, Приручником о 

безбедности података ЕВРОПОЛ-а и 

безбедносним смерницама ЕВРОПОЛ-а 

Министарство унутрашњих 

послова -Управа за 

међународну оперативну 

полицијску сарадњу, 

начелник Одељења за 

сарадњу са ЕВРОПОЛ-ом, 

у сарадњи са Сектором за 

аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије, Кабинетом 

министра, Службом за 

безбедност и заштиту 

тајних података 

IV квартал 2017. 

године

Предложено за ИПА 2015.

50.000 евра

Испуњени стандарди и препоруке 

из докумената  ЕВРОПОЛ-а: 

организација, систем и мере које 

се односе на безбедност 

обезбеђене обезбеђен адекватан 

ниво физичке безбедности 

просторија, разрађени поступци, 

набављена недостајућа опрема 

Завршни извештај о 

пројекту 

ЕВРОПОЛ даје 

позитивну процену 

сарадње са Републиком 

Србијом 

Активност у току. Предузимају се даљи кораци ка реализацији пројекта ИПА 2015. Израђен је документ са спецификацајима за опрему која треба да се 

инсталира у оквиру пројекта (спецификације система контроле приступа и противпровалничких система, као и другу опреме за физичко-техничку заштите), у 

складу са безбедносном проценом која је сачињена од стране Јединице за обезбеђење одређених личности и података у новембру 2017.  године. Расписан је тендер 

за опрему која је потребна за адаптацију просторија у унутрашњости и на спољном делу објекта који користи УМОПС, која ће се извршити од стране самог МУП-

а РС. Очекује се расписивање тендера за потребну опрему која се финансира из буџета пројекта, за који се очекује да ће се реализовати у року од три до 

четири месеци.

6.1.1.3 Израдити Приручник о форми и садржају 

података о личности, који ће садржати 

следеће ставке: 

1. Поступци за руковање личним 

подацима 

2. План заштите личних података 

3. Прихватање обавезе да се организује 

континуирана обука за службена лица 

SPOC-а 

Министарство унутрашњих 

послова

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу 

II квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

9.336 евра за 2016. годину

4.140 евра за 2016. годину

Буџет Републике Србије -укупно

14.076 евра

Израђен Приручник 

Сачињен план за континуирану 

обуку службених лица

Број информација које 

су унете у базу података 

о међународној 

полицијској сарадњи 

која се одвија преко 

ИНТЕРОЛ-а, 

ЕВРОПОЛ-а, SELEC-а 

и других канала 

Број избрисаних и 

ажурираних 

Активност је реализована.  Дана 23.11.2017.године., донето је Упутство о поступању полицијских службеника Управе за међународну оперативну 

полицијску сарадњу приликом размене података о личности, чији је саставни део Приручник о форми и садржају података о личности . Израђен је 

Програмски садржај за реализацију проблемске наставе „Међународна оперативна полицијска сарадња“. Преко канала ЕВРОПОЛ-а, у извештајном периоду 

(01.01.2018. до 30.06.2018.) размењене су укупно 3.724 поруке, од чега 3637 са ознаком некласификовано (примљено 2526 и послато 1111), укупно 60 са ознаком 

класификовано – интерно (примљено 48 и послато 12) и укупно 32 са ознаком "јавна информација (примљено 32 и послато 0). Путем канала ИНТЕРПОЛ-а, у 

истом периоду, размењено је укупно  94.056 порука, од чега су примљене 74.708 и послате 19.348 поруке.

6. Полицијска сарадња и борба против организованог криминала

6.1. ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊА

6.1.1. ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Обезбедити ефективну имплементацију Оперативног споразума са ЕВРОПОЛ-ом и 

поставити официра за везу у Хагу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

....                                                                                                                                                                                                                                                      
1(Закон о ратификовању споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и 

Европске полицијске канцеларије објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 5/14, - међународни 

споразуми, 30.05.2014. године.)

Пуна хармонизација са правним тековинама Европске уније у области сарадње са  

ЕВРОПОЛ-ом кроз стратешки и оперативни споразум 

Ефикаснија сарадња са државама чланицама Европске уније у спречавању и борби против организованог криминала, тероризма и других облика међународног криминала, посебно кроз 

размену података између Републике Србије (ENU и LB) и ЕВРОПОЛ-а



6.1.1.4 Изградња капацитета Националне контакт 

тачке за сарадњу са ЕВРОПОЛ-ом 

Министарство унутрашњих 

послова -начелник 

Одељења за сарадњу са 

ЕВРОПОЛ-ом

IV квартал 2016. 

године 

Буџет Републике Србије

премештај запослених из других 

организационих јединица (6):

54.000 евра за 2015. годину

72.000 евра за 2016. годину

72.000 евра за 2017. годину

72.000 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије  -укупно

270.000 евра

Буџет Републике Србије

 постојећи ресурси /додатни – 

трошкове опреме треба тек 

утврдити – IV квартал 2016. 

године

Билатерални пројекат са 

Норвешком у износу од 100.000 

евра - за опрему, тренинг и 

едукацију за Националну јединицу  

ЕВРОПОЛ-а Републике Србије

Обука за полицијске службенике 

ENU-а – Норвешки пројекат 2016

Буџет Републике Србије 

састанци шефова Националних 

Јединица ЕВРОПОЛ-а  ХЕНУ 

састанци –1200 евра годишње 

Попуњено 6 радних места у 

Националној контакт тачки за 

сарадњу са ЕВРОПОЛ-ом, у 

складу са критеријумима 

заснованим на заслугама и 

компетентности, у складу са 

Правилником о систематизацији 

радних места Министарства 

унутрашњих послова 

Обука за учешће у аналитичким 

групама ЕВРОПОЛ-а 

Присуство Шефа Националне 

Јединице ЕВРОПОЛ-а Србије ( 

ХЕНУ састанци) четири  пута 

годишње у складу са годишњим 

планом Секретаријата ЕВРОПОЛ-

а

Уговори о раду и 

статистички извештаји 

о броју размењених 

порука 

Број спроведених 

полицијских операција 

под координацијом 

ЕВРОПОЛ-а (EMPACT  

пројекат)

Извештај о обуци 

Извештаји са ХЕНУ 

састанка

(четири) пута годишње

Активност у току. Попуњена су три од укупно девет радних места, укључујући и место начелника, а додатно један службеник ради у Одељењу за послове 

Европола, на основу решења о привременом премештају. У извештајном периоду нису расписани интерни конкурси за пријем нових службеника.

6.1.1.5 Израдити, усвојити и спровести План 

додатних обука за запослене за коришћење 

апликације SIENA, у циљу јачања 

административних и техничких 

капацитета Националне контакт тачке за 

сарадњу са ЕВРОПОЛ-ом 2                                                                                                              

....                                                                                         
2(У складу са чланом 8. – Националне јединице, 

став 1, 3, 4 Одлуке Савета о оснивању Европске 

полицијске канцеларије – ЕВРОПОЛ 

(2009/371/ПУП))

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу, 

начелник Одељења за 

сарадњу са ЕВРОПОЛ-ом

У континуитету Буџет Републике Србије 

931 евра план за развој обука

ТАИЕКС  експерти –4.500 евра за 

2014. годину

ТАИЕКС  експерти – обука 

запослених Националне контакт 

тачке за сарадњу са ЕВРОПОЛ-ом

9.000 евра за 2015. годину

9.000 евра за 2016. годину

9.000 евра за 2017. годину

9.000 евра за 2018. годину

План обуке израђен, усвојен и 

спроведен

Обучено девет полицијских 

службеника Националне контакт 

тачке за сарадњу са ЕВРОПОЛ-ом 

Извештаји о обукама Континуирано. У марту месецу, 2018. године, три службеника СБПОК-а су обучена за коришћење апликација СИЕНА за безбедну размену података путем 

канала ЕВРОПОЛ-а за потребе будуће Канцеларије АРО, у складу са Програмским садржајем за реализацију проблемске наставе „Међународна оперативна 

полицијска сарадња“, који обухвата и програм обуке за коришћење апликације СИЕНА и друге наставне јединице које се односе на сарадњу са ЕВРОПОЛ-ом, 

државама чланицама ЕУ и трећим странама – оперативним и стратешким партнерима Европола 

6.1.1.6 Поставити једног официра за везу 

полиције у Хагу из Министарства 

унутрашњих послова – Дирекција 

полиције 

Обучити изабраног официра за везу пре 

постављења у ЕВРОПОЛ-у  3, 4                                          

....                                                                                          
3(У складу са чланом 9. – Официри за везу, став 1. 

Одлуке Савета о оснивању Европске полицијске 

канцеларије – ЕВРОПОЛ 2009/371/ПУП))                                                            

4У складу са препоруком EЗ

Министарство унутрашњих 

послова 

III квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

1.242 евра за 2015. годину 

трошкови постављења официра за 

везу

16.500 евра за 2016. годину

66.000 евра за 2017. годину

66.000 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије -укупно

148.500 евра

Други извори: Обуку врши 

ЕВРОПОЛ о свом сопственом 

трошку по постављењу официра 

за везу у ЕВРОПОЛ-у

Официр за везу изабран и 

постављен у ЕВРОПОЛ-у у складу 

са критеријумима заснованим на 

заслугама и компетентности

Извршена измена и допуна 

Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних места Министарства 

унутрашњих послова (у погледу 

описа послова официра за везу за 

сарадњу са ЕВРОПОЛ-ом, Управа 

за међународну оперативну 

полицијску сарадњу)

Завршена обука официра за везу 

Документ о премештају 

официра за везу 

Активност реализована. Официр за везу при Европолу у Хагу, Краљевина Холандија, упућен је дана 20.03.2017. године.



6.1.1.7 Имплементација потписаних радних 

аранжмана за придруживање аналитичким 

групама ЕВРОПОЛ-а 

Министарство унутрашњих 

послова – 

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу -начелник 

Одељења за сарадњу са 

ЕВРОПОЛ-ом Управа 

криминалистичке полиције

Управа граничне полиције 

У континуитету Буџет Републике Србије 

207 евра годишње 

Присуство на састанцима 

аналитичких група ради пријема 

резултата анализа ЕВРОПОЛ-а 

Статистички извештаји 

о броју размењених 

порука

Активност се спроводи континуирано. ЕВРОПОЛ нам је доставио појашњење о новој поједностављеној процедури придруживања аналитичким пројектима у 

складу са којом више није потребно формално потписивање радних аранжаман, већ се ЕВРОПОЛ-у само упућује захтев за придруживање и уколико се све државе 

чланице АП на који се захтев односи сложе, нова држава постаје формални члан по обавештењу ЕВРОПОЛ-а о томе писаним путем. У извештајном периоду, Р. 

Србије је постала чланица још два АП и то АП Smoke (кријумчарење дувана и дуванских производа) и АП EnviCrime (еколишки криминал), тако да је сада 

чланица укупно 14 АП. Покренуте су даље продецуре за придруживање АП Furtum (имовински деликти), за чије придруживање је поднет захтев ЕВРОПОЛ-у по 

прибављању одобрења министра и сагласности директора полиције, док су на националном нивоу и даље у току процедуре за придружвање, односно поновно 

подношење захтев за АП Sustrans (сумњиве новчане трансакције). 

Одвија се редовна размена података са аналитичким пројектима путем канала Европола. 

Број размењених порука са Аналитичким пројектима којима је Република Србија придружена:

АP Migrant Smuggling (AP Checkpoint) -104, АP Phoenix – 5, АP Twins – 11, АP Cyborg – 12

АP Cola – 43, АP Synergy – 11, АP Cannabis – 19, АP Heroin – 13, АP Soya – 6, АP Weapons and explosives – 19, AP Smoke - 12, AP EnviCrime - 0, АP Hydra – 2, АP 

Travellers – 11

Укупан број доприноса за прву половину 2018. годину прихваћеним у Европоловим базама података износи 329. (2014-145, 2015 – 489, 2016 – 55, 2017-614). 

Укупан број доприноса за сваки Аналитички пројекат (АР) којем је српска полиција придружена за прву половину 2018. године је као што следи: ÀP Migrant 

Smuggling (ranije Checkpoint) -67, ÀP Phoenix – 7, ÀP Twins – 2, ÀP Cyborg – 1, ÀP Cola – 23, ÀP Synergy – 11, ÀP Cannabis – 19, ÀP Heroin – 5

ÀP Soya – 5, ÀP Weapons and explosives – 7, AP Smoke - 12, AP EnviCrime - 0, AP Hydra – 17

ÀP Travellers – 28,  СТ Сиена - број размењених порука: укупно 274, примљено 229 и послато 45

   6.1.1.8 Учешће у заједничким истражним 

тимовима 

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу 

начелник одељења за 

сарадњу са ЕВРОПОЛ-ом

Управа криминалистичке 

полиције

Тужилаштво за 

организовани криминал

Министарство правде

IV квартал 2016. 

године 

Буџет Републике Србије 

1.863 евра за  2016. годину 

Формирање и рад заједничких 

истражних тимова 

Број заједничких 

истражних тимова 

(ЗИТ)

Континуирано. Према последњим информацијама, у извештајном периоду није било нових формираних заједничких истражних тимова. (У периоду од 2013. 

године до дана подношења извештаја, са државама чланицама ЕУ формирано је укупно 5 тимова, 1 - 2013. године, 3 - 2015. године и 1 - 2017. године.) 

6.1.1.9 Подношење информација о ново 

идентификованим психоактивним 

супстанцама ЕВРОПОЛ-у 

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу

Управа криминалистичке 

полиције

Министарство здравља

у континуитету Буџет Републике Србије 

40 евра годишње 

Буџет Републике Србије  - укупно

160 евра

Евиденција SIENA и 

информационог система Управе 

за међународну оперативну 

полицијску сарадњу

Статистички извештај, 

Доказ о сарадњи са 

Министарством 

здравља Републике 

Србије

Активност се спроводи континуирано. У извештајном периоду, ЕВРОПОЛ-у и EMCDDA су прослеђена два извештаја о новим идентификованим 

психоактивним супстанцама, и то један дана 03.01.2018. године, са иннформацијама о 18 НПС, и други дана 16.05.2018., са информацијама о 18 НПС. 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.1.2. ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Ојачати кадровске и оперативне капацитете за имплементацију различитих 

инструмената у области ефикасне полицијске сарадње, посебно у погледу Шведске 

иницијативе 5,6                                                                                                                         

....                                                                                                                                                    

5(У складу са препорукама ЕЗ)                                                                                             6(У 

складу са препорукама Европског модела за размену информација Европске комисије (EIXM) СОМ 

(2012) 735 финална верзија, о успостављању јединствених контакт тачака (Single Points of Contact - 

SPOC) - ИНТЕРОЛ-ЕВРОПОЛ-SIRENE-SIS -официра за везе.) 

Усклађеност са правним тековинама Европске уније у области полицијске сарадње Ефикасно спречавање и сузбијање криминалних активности; створени нови и ојачани постојећи организациони, информациони и кадровски капацитети у циљу ефикасне полицијске 

сарадње 



6.1.2.1 Спровести ГАП анализу 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 

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу

у сарадњи са страним 

експертом 

I квартал 2016. 

године 

+ 10 месеци

Буџет Републике Србије 

1.863 евра за 2016. годину

1.863 евра за 2017. годину

ТАИЕКС 2.250 евра 

Спроведена ГАП анализа са 

препоруком о разрађеним мерама: 

Идентификоване контакт тачке у 

полицији

У контакт тачкама успостављен 

рад 24/7, посебно унутар SPOC

 Изјава о контакт тачкама послата 

Савету и Комисији Европске уније

 Изјава о контакт тачки за хитне 

информације и размену података 

послата Савету и Комисији 

Европске уније (SPOC) 

Идентификовани сви споразуми 

који ће се примењивати на 

националном нивоу, по примени 

Шведске иницијативе;  Слање 

изјаве о споразумима чија се 

примена наставља Савету 

Европске уније

 Уношење Шведске иницијативе у 

национално законодавство 

(релевантан правни акт усвојен и 

послат Савету Европске уније)

Документ о анализи са 

препорукама

Акт о систематизацији 

радних места у 

Министарству 

унутрашњих послова

Уоквиру SPOC-а већ 

успостављена дежурна 

служба која ради  24/7– 

број дежурних у SPOC-

у

 Идентификоване 

контакт тачке, послате 

изјаве Европске уније и 

идентификовани сви 

споразуми који ће се 

примењивати на 

националном нивоу; 

изјава о примени 

споразума чија се 

примена наставља 

Савету Европе, усвојени 

релевантни правни акти 

и послати Европској 

унији. 

Активност реализована. 

6.1.2.2 Развити смернице о међународној 

оперативној полицијској сарадњи, којима 

се дефинишу оперативни поступци и 

Управа за међународну оперативну 

полицијску сарадњу као јединствене 

националне тачке контакта 7,8; Поред врло 

корисних референци 7 и 8, потребно је 

размотрити и следећи документ Савета:

„Смернице за SPOC за међународну 

рамену полицијских информација”, 

Doc 6721/2/14

....                                                                         
7Ове смернице ће садржати све појединачне 

оперативне поступке за међународну  оперативну 

полицијску сарадњу.                                                                                                                                    

8У складу са препорукама Европског модела за 

размену информација Европске Комисије (EIXM) 

СОМ (2012) 735 финална верзија, у вези са 

успостављањем Јединствених контакт тачака 

(SPOC) - ИНТЕРОЛ-ЕВРОПОЛ-SIRENE-SIS -

официри за везу) .                                                                                                                                                                   

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу, 

Управа криминалистичке 

полиције, 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије, Управа за 

управне послове, итд.)

Формирање радне групе на 

нивоу Министарства 

унутрашњих послова је у 

току, на иницијативу 

Управе за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу 

IV квартал 2016. 

године 

Напомена: у 

континуитету у 

складу са новим 

захтевима из 

инструмената 

Европске уније 

Смернице ће бити 

обезбеђене 

 


Буџет Републике Србије 

9.315 евра за 2016. годину 

ТАИЕКС 2.250 евра за 2016. 

годину 

Усвојене смернице о 

међународној оперативној 

полицијској сарадњи

Смернице о 

међународној 

оперативној 

полицијској сарадњи

Активност је реализована. Упутство о смерницама за међународну оперативну полицијску сарадњу 01 бр. 1257/18-4 од 27.04.2018. је усвојенa 04.05.2018.г., 

чиме је ова активност реализована.                     



6.1.2.3 Унапредити кадровске ресурсе 

спровођењем обуке из области 

међународне оперативне полицијске 

сарадње, у складу са препорукама из 

анализе 

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу

У току 2015. 

године и током 

I квартала 2016. 

године

активности 

се спроводе у 

континуитету до и 

након пријема у 

чланство 

Европске уније 

ТАИЕКС експерти 

6.750 евра за 2015. годину 

ТАИЕКС студијско путовање 

3.000 евра за 2015. годину 

ТАИЕКС  радионица /експерт 

5.700 евра за 2015. годину 

Израђен, усвојен и спроведен 

План обуке за коришћење база 

података и канала ИНТЕРОЛ-а 

ЕВРОПОЛ-а, у вези са увођењем 

новог система за размену 

података 

(I-link, SIRENA, SIS 2, PRUM, 

SIENA)

Стандарди о заштити и 

поверљивости података о 

личности, приступ Шенгенском 

информационом систему, 

руковање аналитичким радним 

датотекама ЕВРОПОЛ-а и 

вршење циљаних потрага и 

екстрадиција лица; 

2014 – спроведена једна 

радионица преко ТАИЕКС-а на 

тему прекограничне сарадње на 

основу Шведске иницијативе; 

радионицу је похађало 50 

припадника полиције  

Извештаји о обукама Активност се спроводи у континуитету. Израђен је Програмски садржај за реализацију проблемске наставе „Међународна оперативна полицијска сарадња“ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

У нзвештајном периоду није било обука на тему „Међународна оперативна полицијска сарадња“, с обзиром да није било кадровских промена у оквиру УМОПС. 

6.1.2.4 Оснажити капацитете дежурне службе која 

ради 24/7 за потребе међународне 

оперативне полицијске сарадње, у складу 

са препорукама из анализе

Видети коментар под 6.1.2.2

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу

начелник 

Одељења за управљање 

информацијама и заштиту 

података о личности –

начелник

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

премештај запослених из других 

организационих јединица (3):

9.000 евра за 2016. годину

36.000 евра за 2017. годину

36.000 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије 

81.000 евра

Буџет Републике Србије 

додатни/постојећи ресурси - 

опрема ће бити накнадно утврђена 

– IV квартал 2016 

Разврстана радна места у складу 

са Правилником о унутрашњем 

уређењу и систематизацији 

радних места  у Министарству 

унутрашњих послова попуњена у 

складу са потребама 

Уговори о раду

Број порука размењених 

кроз безбедне 

комуникационе канале 

ИНТЕРОЛ-а и 

ЕВРОПОЛ-а

Број података унетих у 

расположиве базе 

података 

Активност у току. Није било промена од последњег извештаја. Тренутно су два полицијска службеника из ПУ за град Београд - ПС Звездара и ПС Нови Београд на 

привременом премештају, по решењу на радним местима у Одсеку за комуникације.          

6.1.2.5 Проширити сервисе ИНТЕРОЛ-а 

успоставити систем FIND (интегрисана 

ИНТЕРПОЛО-ова АСФ база података на 

граничним прелазима) и интегрисати га у 

постојеће полицијске базе података9                                            

....                                                                               

9 Претрага националне и ИНТЕРОЛ-ове базе 

података је већ интегрисана кроз национални 

информациони систем граничне полиције.                               

Министарство унутрашњих 

послова –

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије, Управа за 

међународну оперативну 

полицијску сарадњу

Управа криминалистичке 

полиције

Управа саобраћајне 

полиције

Управа за управне послове

IV квартал 2016. 

године

Донација: 

ИНТЕРОЛ – софтвер и опрема 

20.000 евра – прибављено у 

претходном периоду 

Проширен систем FIND Број корисника 

ИНТЕРОЛ-овог система 

Активност реализована. Систем за контролу преласка границе омогућава интегрисано коришћење сервиса за приступ Интерполовим базама података. Сервиси 

су доступни  на свим граничним прелазима на којима се користи Систем за контролу преласка лица и возила, односно који су повезани на интранет 

мрежу.Приступ систему има око 500 службеника Министарства унутрашњих послова

6.1.2.6 Координирати рад домаћих и страних 

официра за везу полиције као један од 

инструмената полицијске сарадње 10                                  

....                                                                                                                            

10 Оперативне процедуре за сарадњу српске 

полиције са страним полицијским службеницима у 

Републици Србији, као и оперативне процедуре за 

рад полицијских службеника Републике Србије у 

иностранству ће бити део стандардизованих 

Смерница о међународној оперативној полицијској 

сарадњи – веза са активношћу 2.

Министарство унутрашњих 

послова 

Биро за међународну 

сарадњу и европске 

интеграције 

у сарадњи са Управом за 

међународну оперативну 

полицијску сарадњу -

начелником Управе

IV квартал 2016. 

године 

Буџет Републике Србије 

828 евра за 2015. годину 

828 евра за 2016. годину

Буџет Републике Србије -укупно

1.656 евра

Постојећа структура Управе за 

међународну оперативну 

полицијску сарадњу призната а 

правилник измењен 

Правилник о радном 

месту координатора за 

стране и домаће 

официре за везу 

Активност је делимично реализована. Редовна оперативна сарадња се остварује на дневном нивоу са страним и домаћим официрима за везу. Упутство о 

смерницама за међународну оперативну полицијску сарадњу 01 бр. 1257/18-4 од 27.04.2018. је усвојено и садржи оперативне процедуре за сарадњу српске 

полиције са страним полицијским службеницима у Републици Србији, као и оперативне процедуре за рад полицијских службеника Републике Србије у 

иностранству.                                                                                                                                              



6.1.2.7 Усвојити ново Упутство за полицијске 

службенике Републике Србије који се 

упућују у иностранство 

Министарство унутрашњих 

послова

интерна радна група -

председавајући радне групе

Управа полиције Управа за 

међународну оперативну 

полицијску сарадњу

Биро за међународну 

сарадњу и европске 

интеграције

IV квартал 2016. 

године 

Буџет Републике Србије 

4.658 евра  за 2016. годину 

Усвојено Упутство за полицијске 

службенике Републике Србије

Измењен поступак за избор 

представника српске полиције

Дефинисана полицијска 

овлашћења за издавање смерница 

за рад са представницима 

полиције  

Упутство за полицијске 

службенике Републике 

Србије

Активност у току.  Рад на изради Уредбе о официрима за везу је завршен. Усвајање Уредбе се очекује до краја IV квартал 2018. године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.1.2.8 Обезбедити успостављање бироа SIRENE 

ради остваривања његове функције у 

размени информативних података са 

државама чланицама Европске уније, 24/7 
11   ....                                                                                                                            

11 Повезано са Акционим планом за Шенген.

Министарство унутрашњих 

послова

До пријема у 

чланство 

Европске уније и 

касније 

Буџет Републике Србије 

премештај запослених из других 

организационих јединица (4):

48.000 евра за 2018. годину

Биће предложено за ИПА 2018 + 

опрема 

Постојећа структура Управе за 

међународну оперативну 

полицијску сарадњу призната

Биро SIRENE успостављен 

(уместо Одељења за нормативно-

правне послове и друге облике 

међународне сарадње): 

Размена информација са другим 

државама чланицама Европске 

уније -24/7

Биро SIRENE 

успостављен и 

оперативан 

Активност у току. У складу са коментарима Европске комисије, поново је ажуриран Твининг фиш за пројекат под називом „Подршка у припреми 

успостављања Бироа СИРЕНЕ “, који је прослеђен ЕК на даље разматрање и реалзиацију. Пројекат ће бити реализован кроз комплементарну помоћ у оквиру 

Секторске буџетске подршке  (ИПА 2016). Одложен је почетак имплементације пројекта, који је првобитно био планиран за фебруар месец 2018. године.                                                                                                                                                                                                                                                      

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.1.3.1 Спровести анализу законодавног и 

институционалног оквира, и техничке 

опремљености за аутоматску размену ДНК 

података, података о отисцима прстију и 

података о власницима моторних возила

Министарство унутрашњих 

послова - председавајући 

Радне групе 

Управа криминалистичке 

полиције

Управа за управне послове

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе технологије

IV квартал 2015. 

године

Буџет Републике Србије 

29.808 евра за 2015. год.

ТАИЕКС –20.250 евра за 2015. 

год.

Израђена анализа ситуације

Припремљен извештај са 

препорукама

Документ о анализи са 

препорукама

Активност реализована . Израђене су анализе из свих области и припремљени извештаји. 1. Легислатива                                                                                                                                                                                                              

Усклађивање легислативе за прикупљање биометријских података и њихово складиштење у националним централним базама података, и то: усклађивање са 

међународним законима о полицијској сарадњи и правосуђу, измене и допуне законског оквира у што скоријем року, централизација важних ИТ система, посебно 

неопходне изградње једне националне ДНК и АФИС базе података., доношење Закона о Националном ДНК регистру који је неопходан и успостављање 

јединственог Националног ДНК регистра, осигурање квалитета / чување ДНК узорка, време складиштења биометријских података.2. Организација Хитно 

формирање радне групе за испуњење обавеза из процеса преговора у Поглављу 24, везано уз имплементацију Прумских одлука, међународна класична полицијска 

сарадња - СПОЦ / ДНК база / Стандарди квалитета ДНК лабораторије, стицање сигурности исправности биометријских података / података, формирање нове 

линије рада, само за Регистар ДНК профила (ДНК анализу неспорних узорака), запошљавање нових службеника, посебно у Одсеку за ДНК регистар и вештачења, 

повећање броја запослених на пословима дактилоскопских вештачења, повећање институционалних капацитета, део за ДНК регистар мора бити добро обезбеђен 

од недозвољених улазака. (физичко - техничко обезбеђење), обезбедити додатна финансијска средстава за несметану ДНК анализу, као и да би се спречили 

застоји., дефинисање финансијског оквира за спровођење свих мера и активности, дактилоскопски процес идентификације, обавештење о националним центрима 

за контакт (НЦП, 5 организација).1.) НЦП - ТЕСТА Комуницација НЦП (САТИТ) 2.) НЦП за Прум размену података у 1. кораку у ДНК, Дактилоскопским и ВРД 

подацима (УКП-НКТЦ и УУП, за три врсте података) 3.) НЦП за Прум размену података 2. корака за алфанумеричке истражне податке (податке о личности) 

(УМОПС). 3. Технички захтеви -  Међународна онлине биометријска сарадња - Прум систем:1. База података ДНК 2. Биометријска база података / АФИС систем 

3. База података за регистрацију возила (ВРД) 4. Комуникација / мрежа sTESTA, затим  утврђивање техничких предуслова, доградња или изградња смештајних 

капацитета НКТЦ, набавка новог компјутерског програма за ДНК регистар који је спреман за аутоматску размену података нпр. многе европске земље користе 

Codis ver.7, један сервер за ДНК регистар и најмање 5 клијентских јединица, набавка додатне опреме за ДНК анализу неспорних узорака чиме ће се убрзати и 

обезбедити квалитет и ажурност уноса ДНК профила

 
 

6.1.3.2 Анализирати информациони систем, чији 

је циљ да обезбеди  техничку опремљеност 

за испуњавање услова из Прумске одлуке 

(ГАП/ компаративна анализа)

Министарство унутрашњих 

послова - председавајући 

Радне групе 

Управа криминалистичке 

полиције, 

Управа за управне послове, 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе технологије

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

29.808 евра за 2015. годину

ТАИЕКС 20.250 евра за 2016. 

годину

Израђена анализа ситуације; 

Припремљен извештај са 

препорукама

Документ о анализи

Извештај о анализи

Активност реализована. Израђена је анализа у односу на све области и припремљени извештај експерата из држава чланица Европске уније

Остварена сарадња са PCC SEE,  која за циљ има сагледавање могућности размене знања и искустава, као и подршке у процесу остваривања техничких предуслова 

за спровођење Прумске одлуке.  

6.1.3. ПРЕПОРУКА: 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Јачање људских ресурса и оперативних капацитета за имплементацију разних 

инструмената

у области полицијске сарадње, посебно Прумског споразума 

Усвојене правне тековине у области полицијске сарадње, особље обучено за проверу 

захтева и одговора (размена информација) по принципу ”поклапања или непоклапања” 

,сходно Прумском споразуму 

Ефикасна техничка опремљеност јединственим информационим системом по принципу ”поклапања или непоклапања” за аутоматску размену ДНК профила, података о отисцима прстију и 

регистрацији возила, уз истовремену заштиту личних података. Јачање људских ресурса и техничких капацитете у циљу испуњавања неопходних предуслова за примену Прумске одлуке.



6.1.3.3 Јачање људских ресурса и оперативних 

капацитета да би се обезбедили неопходни 

предуслови за спровођење Прумске одлуке 

(успостављање техничких предуслова на 

целој територији Републике Србије за 

ваљану употребу и судско-медицинско 

испитивање)материјалних доказа у односу 

на податке који ће касније бити 

коришћени у складу са Прумском одлуком 

(отисци прстију и ДНК).

Министарство унутрашњих 

послова  – председавајући 

Радне групе 

Управа криминалистичке 

полиције- Национални 

криминалистичко 

технички центар

IV квартал 2019. 

године, након тог 

периода и након 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Процењени износ 7.880.000 евра; 

Процењени износ из ИПА 

6.200.000 евра; Предложено за 

ИПА 2016 и ИПА 2017. Радови из 

ИПА 2016 износиће 3.400.000 

евра ИПА 2017- 2.600,000 евра за 

опрему Предложено за ИПА 2017 

лаки твининг 200.000 евра

Шведска билатерална помоћ (2016-

2018) 

1.000.000 евра 

Норвешка билатерална помоћ 

тражено 680.000 евра за 2016. год. 
12                                                                      

.............                                                                                

12 (у складу са ОКВИРНОМ ОДЛУКОМ 

САВЕТА 2009/905 / ПУП, закључци Савета о 

визији за европску форензику до 2020.  године

укључујући оснивање подручја европске 

форензике и развој форензичке 

инфраструктуре у Европи, 3135. састанак 

савета за правосуђе и унутрашње послове 

Брисел, )13. и 14. децембар 2011., 

ШТОКХОЛМСКИ ПРОГРАМ - ОТВОРЕНА И 

БЕЗБЕДНА ЕВРОПА СЛУЖИ  И ШТИТИ 

ГРАЂАНЕ

(2010 / Ц 115/01) и међународни стандарди  

ИСО 17025, ИСО 17020, ILAC G -19, итд.

Израђен коначни извештај са 

пројекта са унутрашњим 

показатељима;

Успостављења обрада „ланца 

прађења доказа”

Усвојене процедуре и 

подзаконски акти (директиве, 

упутства) 

Парцијални и завршни 

извештаји са пројеката, 

постављена опрема, 

уверења о обукама, 

парцијални извештаји 

Министарства 

унутрашњих послова

Усвојени правни акти 

министра

Успостављене 

процедуре у складу са 

међународним 

стандардима

Активност је делимично реализована.   У току је припрема делова пројектног предлога за пројекте у оквиру ИПА 2016 и ИПА 2017 (процена потребних 

активности у пројекту, као прва фаза). Припремљен је Оквирни уговор за процену стања у форензици од стране експерата из држава чланица Европске уније, а 

која ће по предлогу бити реализована у оквиру пројекта ИПА 2014. Ова анализа представљаће  извор - уводни део пројектних предлога за предстојеће пројекте 

ИПА, као и билатералне пројекте. Реализација по овом Оквирном споразуму се очекивала до краја прве половине 2018. године, али се са одлуком и тендером 

касни (Министарство финансија). због тога се први пројектни предлози  очекују у првој половини 2019. године. ИПА пројекти, као и други пројекти су померени , 

имајући у виду СПД план и синхронизацију са њим. За нове ТАИЕКС активности  дати су одговарајући предлози који су већ раније сачињени за 2 врсте 

асистенције, од којих је један одобрен од стране ЕУ и то за обалст дактилоскопије. Са билатералним пројектима у сарадњи са Шведском, део активности је усвојен 

у припреми за наредни шведско - српски пројекат који треба да усвоји СИДА.        

6.1.3.4 Спровести препоруке анализе:

израдити нови Закон о регистру ДНК, 

предложити измене и допуне других 

закона, припремити подзаконске акте који 

произилазе из Закона, дефинисати 

процедуре за успостављање регистра ДНК, 

успоставити  регистар ДНК, акредитовати  

ДНК лабораторију 

Министарства унутрашњих послова са 

ИСО стандардом 17025 у поређењу са 

новим процедурама, и усвојеним Законом;

Припремите пропис (Уредбу за 

спровођење Прумске одлуке)

Слична радња је потребна за датотеке са 

подацима о отисцима прстију и моторним 

возилима (сходно активностима 6.1.3.1.1. 

и 6.1.3.1.2). 

Министарство унутрашњих 

послова - председавајући 

Радне групе 

Управа криминалистичке 

полиције, 

Управа за управне послове

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе технологије

Секретаријат 

у сарадњи са телима 

задуженим за усвајање 

Закона и јавну дебату о 

нацрту Закона 

Министарство правде

Министарство здравља

II квартал 2017 

године –  

припрема 

предлога Закона и 

измене и допуне

II квартал 2017. 

године - 

припрема 

предлога 

подзаконских 

аката и процедура

IV квартал 2017. 

године - 

успостављање 

регистра ДНК

IV  квартал 2016. 

године - завршена 

акредитација

Предлог за 

пројекат, ИПА 

2018 - хардвер - 

након 2018. 

године

Буџет Републике Србије 

2.795 евра за 2016. годину-   предлог 

закона

ТАИЕКС 6.750 евра за 2016. годину

40.008 евра за 2016. годину- усвајање 

Закона

2.532 евра за 2017. годину- подзаконски 

акти

33.120 евра за 2017. годину -израда аката 

и процедура

ТАИЕКС студијска посета:

15.000 евра за 2017. годину 

израда процедуре за успостављање 

регистра ДНК

Буџет Републике Србије 

5.000 евра за 2014. годину- акредитација 

НКТЦ

Буџет Републике Србије -додатни

2.000 евра за 2015. годину 

1.500 евра за 2016. годину-методе 

надоградње НКТЦ

1.500 евра за 2017. годину - методе 

надоградње НКТЦ

Сертификат: 5.000 евра за 2018.годину -

реакредитација

Предлог за ИПА 2018 – 

хардвер ДНК, отисци прстију, мотора 

возила - процена потребних средстава – 

укупно 4.800.000 евра/ ЕУ билатерални 

споразуми/од других донатора

Припремљени нацрт предлога, 

измене и допуне Закона 

Израђен Нацрт текста 

предложеног подзаконског акта

Усвојен Закон о ДНК

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 или отисака прстију или 

података о регистрацији 

моторних возила

Сертификат о акредитацији АТС

Службени гласник 

Републике Србије

Документ са усвојеним 

процедурама, извештаји 

Министарства 

унутрашњих послова, 

сертификат АТС

Активност у току. Закон о националном ДНК регистру је усвојен у Народној скупштини током  2018. године "Службени гласник РС", број 24 од 26. марта 2018., 

ступио на снагу од 03.04.2018.г..  Након доношења Закона о националном ДНК регистру (рок је годину дана од ступања на снагу Закона), у току је припрема 

подзаконског акта - Уредбе, којом ће се уредити начин вођења регистра, као и ближи услови за размену и преношење података из регистра. Учешће у правно-

техничкој редакцији процедура припремљених за потребе акредитације ДНК лабораторије, где је посета АТС завршена и очекује се резултат (сертификат) крајем 

августа месеца текуће године. За ДНК је извршен процес реакредитације (сваке 4. године), док је за отиске прстију извршен процес проширења акредитације, 

односно акредитације нове методе, по препоруци ЕУ експерата. ТАИЕКС асистенција за посету експерата ЕУ из Аустрије за област испитивања спремности 

АФИС система за прумску примену је предата на време ЕУ, уз сва претходна одобрења, али је закаснила одлука у Бриселу о томе у односу на одређени период 

извршења асистенције. Асистенција је у сваком случају одобрена, али сада морамо сачекати доступност аустријских експерата, имајући у виду њихову 

презаузетост, узроковану председавањем Аустрије ЕУ.

                                                                                                                                                                                                                             



6.1.3.5 Спровести препоруке анализе: развити 

примењива решења 

Министарство унутрашњих 

послова - председавајући 

Радне групе Управа 

криминалистичке 

полиције, Управа за 

управне послове, Сектор за 

аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије, Секретаријат

до пријема у 

чланство 

Европске уније 

Напомена: 

већ прерађено - види средства / 

изворе финансирања-активност 

6.1.3.4

Избор једне државе чланице по типу 

података која ће да делује као 

партнер у подршци за реализацију

Опрема и софтвер  набављена и 

пуштена у рад

 Обезбеђени технички предуслови за 

снимање и унос у националну базу 

отисака прстију, регистрације возила 

и ДНК

Евидентирање упита у вези са 

завршеним проверама у бази података

Евидентирање поклапања; одређене 

контакт тачке за ДНК, отиске прстију 

Одређене контактне тачке за размену 

додатних информација о 

поклапањима за ДНК и отиске 

прстију (SPOC) 

Одређене контактне тачке за размену 

података у вези са власницима 

моторних возила када постоји 

Пројектна 

документација

Активност у току. У току је интерно усаглашавање и рад на тексту Меморандума о разумевању, као и формирање интерне базе података сагласно новом закону и 

захтевима који произилазе из других прописа (Закон о заштити података о личности).                                                                                                                                                                                                                                 

6.1.3.6 Спровести препоруке анализе: побољшати 

капацитете за обуку

Министарство унутрашњих 

послова - председавајући 

радне групе 

Управа криминалистичке 

полиције 

Управа за управне послове

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе технологије  

Секретаријат

У континуитету, 

до пријема у 

чланство 

Европске уније. 

ТАИЕКС експерти

20.250 евра за 2016. годину

ТАИЕКС радионица 8.850 евра за 

2016. годину

ТАИЕКС посете   - 18.000 евра за 

2016. годину.

Укупно ТАИЕКС - 47.100 евра

План обуке у вези са ДНК, 

отисцима прстију и регистрацијом 

моторних возила је развијен, 

усвојен и спроведен

120 обучених полицијских 

службеника

(40 из сваке области)

Документ плана обуке, 

сертификати, извештаји 

Министарства 

унутрашњих послова 

Активност се спроводи у континуитету.  Радна група формирана је решењем министра унутрашњих послова, дана 13.06.2017. године, а која ће пратити цео процес 

у оквиру тачке број 6.1.3,  чијим формирањем су започете активности у овој подтачки, где је планирано да се са обукама крене почев од другог квартала 

2018.године.  У току је финализација ТАИЕКС асистенције за обуке. Радна група је изрaдила свој други извештај о раду.                                                                                                                                                                                               

6.1.3.7 У вези за развојем смерница о 

међународној оперативној полицијској 

сарадњи13 , дефинисати оперативне 

процедуре за размену података у вези са:

1. јавним редом и мир

2. тероризмом

3. спровођењем заједничких операција

4. другим облицима прекограничне 

сарадње Напомена: 

Ове процедуре део су јединствене 

процедуре за међународну полицијску 

сарадњу и треба да буду укључене у 

јединствене Смернице о међународној 

оперативној сарадњи. Развој ових 

смерница је посебна активност у оквиру 

овог циља; имплементација Шведске 

иницијативе                      .........                                                                               

13 Веза са активношћу 2 у оквиру препоруке 2.

Министарство унутрашњих 

послова  

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу

Управа криминалистичке 

полиције

Управа граничне полиције

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе технологије

Одељење за јавни ред и 

мир

Служба за безбедност и 

заштиту тајних података 

и друге организационе 

јединице, 

по потреби

ради се на оснивању радне 

групе на нивоу 

Министарства унутрашњих 

послова, према 

иницијативи Управе за 

међународну оперативну 

полицијску сарадњу

континуирано у 

складу са новим 

захтевима 

обухваћеним 

инструментима 

Европске уније, 

смернице ће бити 

допуњене

Трошкови ове активности су 

изражене кроз примену Шведске 

иницијативе, активност 6.1.2.2.

Дефинисане су процедуре за 

размену информација у складу са 

Одлуком Савета

(2008/615/ПУП и 2008/616/ПУП 

од 23. јуна 2008. године)

Текст Смерница Активност је реализована. Упутство о смерницама за међународну оперативну полицијску сарадњу 01 бр. 1257/18-4 од 27.04.2018. је усвојено је  04. маја 2018. 

године, чиме је ова активност реализована.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.1.4. ПРЕПОРУКА:  4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Спровести Акциони план за борбу против насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама, и учествовати у сарадњи на питањима као што су безбедност 

фудбалских утакмица, ауто криминал и заштита јавних личности

Усклађивање са инструментима Европске уније у области полицијске сарадње Осигуран заједнички приступ и сарадња органа за спровођење закона у областима као што су безбедност на фудбалским утакмицама, ауто криминал и заштита јавних личности.  14  15                                                                                                                                                                                                          

..........                                                                                                                                                                                                                                14 У складу са Препорукама ЕК.                                                                                                                                                             

15 У складу са Националном стратегијом за борбу против насиља и недоличног понашања на спортском приредбама (2013–2018).



Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.1.4.1 Дефинисати процедуре за аутоматизоване 

истовремене провере у националним, SIS и 

ИНТЕРОЛ-овим базама података 

украдених моторних возила (припремити 

нову инструкцију о начину провере да ли 

је возило украдено у иностранству; 

дефинисати процедуре и методологије 

рада за размену додатних информација по 

утврђеном поклапању - дефинисати права 

и обавезе)16                                                    

...........                                                                         
16 Као што је већ наведено у претходним циљевима, 

Смернице за међународну оперативну полицијску 

сарадњу ће садржати све појединачне оперативне 

процедуре које се односе на међународну оперативну 

полицијску сарадњу. 

Министарство унутрашњих 

послова  -

Управа криминалистичке 

полиције

Управа за управне послове, 

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе технологије

IV квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

3.726 евра за 2016. годину

ТАИЕКС посета 

3.000 евра за 2016. годину

ТАИЕКС радионица + стручњак 

5.700 евра за 2016. годину

Смернице за међународну 

оперативну полицијску сарадњу

Корисничке лозинке се додељују 

припадницима других 

организационих јединица 

Министарства унутрашњих 

послова 

Ново упутство о 

поступању -интерни 

документ Министарства 

унутрашњих послова  

као део Смерница за 

међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу

Видети 6.1.2.2.

Активност је делимично реализована. Омогућена је провера спрам база података о украденим возилима Интерпола (СМВ) у Систему за проверу лица и возила 

на граничним прелазима Републике Србије који су повезани на интранет мрежу (Напомена: само по броју шасије (ВИН)). Имајући у виду да је дефинисање 

процедура за аутоматизовану истовремене провере у националним и SIS базама података везана за приступање Шенгенском информационом систему, рок може 

бити до приступања SIS.

6.1.4.2 Надоградња јединственог информационог 

система Министарства унутрашњих 

послова (ЈИС) у циљу аутоматизоване 

синхронизације националне и Шенгенске/ 

ИНТЕРОЛ-ове базе података о украденим 

моторним возилима у евиденцији о 

упису/испису украдених моторних возила

Министарство унутрашњих 

послова  -

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије, Управа за 

међународну оперативну 

полицијску сарадњу

Управа криминалистичке 

полиције

Сходно договору 

унутар

Министарства 

унутрашњих 

послова, за 

Шенген – SIS, 

након пријема у 

чланство 

Трошкови ће бити накнадно 

одређени 

Број аутомати-зованих уписа и 

исписа путничких моторних 

возила у базама  података 

ИНТЕРОЛ и SIS II 

Број пронађених путничких 

моторних возила, на основу 

потраге за украденим путничким 

моторнима возилима у земљи и 

иностранству

Статистички извештај 

из система ИНТЕРОЛ-а 

и Шенгена 

Активност је делимично реализована.  Oмогућавање надоградње ЈИС МУП РС је повезано са добијањем техничких детаља везаних за SIS, који ће бити 

доступни непосредно пред повезивање са истим. Аутоматизована провера спрам ИНТЕРПОЛ-ове базе података о украденим возилима (СМВ) омогућена је кроз 

Систем за проверу лица и возила на свим граничним прелазима Републике Србије који су повезани на интранет мрежу. (Напомена: дозвољена је провера само по 

броју шасије (ВИН)

НАПОМЕНА: Предлажемо да се приликом ревизије АП24 активности 6.1.4.1 и 6.1.4.2 обједине у једну - 6.1.4.1. - Развој спремности за омогужавање приступа и 

провера у националним и другим базама података о украденим моторним возилима.  (Објашњење: Имајући у виду да ће приступ SIS информационом систему 

могућ тек након приступања Р Србије ЕУ – предлог је да се унесу измене које ће се односити на развој спремности за омогућавање провера везаних за моторних 

возила према националном систему, према EUCARIS систему веза према 6.1.3, и након реализације активности које се односе на SIS).  

                                                                                                                                                                                                  

6.1.4.3 Дефинисати процедуре и методологије за 

повлачење и укидање дозвола за 

регистрацију возила и регистарских 

таблица возила у случајевима 

фалсификовања бројева шасије путничких 

моторних возила и потпуног оштећења 

возила; изменити Правилник о 

регистрацији моторних и прикључних 

возила;

Министарство унутрашњих 

послова  - Сектор за 

аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије, Управа за 

управне послове, Управа 

криминалистичке полиције

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу

I квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

3.726 евра за 2016. годину

Документ који дефинише 

процедуре за аутоматизовано 

повлачење и поништавање 

документације за возила и 

регистарске таблице у случајевима 

фалсификовања бројева шасије 

путничких моторних возила 

Кривични закон у односу на 

неовлашћено коришћење возила 

другог лица, производњу набавку 

и поседовање средстава 

намењених за извршење 

кривичних дела

Правилник о 

регистрацији моторних 

и прикључних возила

Активност реализована.

6.1.4.4 Израдити предлог измена и допуна 

Кривичног закона

Министарство унутрашњих 

послова  

Управа криминалистичке 

полиције

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије Усвојене измене и допуне 

Кривичног закона 

предвиђена нова кривична дела у 

вези са криминалом који се 

односи на моторна возила 

Службени гласник 

Републике Србије 

Активност није реализована.  Од октобра месеца 2017. године, када је иницијатива са предлозима и сугестијама за измену Кривичног законика прослеђена 

Министарству правде, пошто у важећем Кривичном законику Републике Србије назив кривичног дела из члана 213 Кривичног закона гласи:,,Неовлашћено 

коришћење туђег возила", а којом приликом је предложено је да се изменама и допунама Кривичног Законика назив кривичног дела промени у ,,Одузимање 

моторног возила“, нису предузете даљи активности.  



6.1.4.5 Имплементација Националног акционог 

плана (2013-2018) за борбу против насиља 

и недоличног понашања на спортским 

приредбама

Акциони тим Владе 

Републике Србије 

задужен за развој и 

имплементацију Стратегије 

и Акционог плана за борбу 

против насиља и 

недоличног понашања на 

спортским приредбама, 

Национални савет за 

спречавање насиља и 

недоличног понашања на 

спортским приредбама

у континуитету Буџет Републике Србије 

Акциони тим Владе Републике 

Србије 

5.900 евра за 2014. годину

5.900 евра за 2015. годину

5.900 евра за 2016. годину

5.900 евра за 2017. годину

5.900 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије - укупно

29.500 евра

Национални савет  процена

1.863 евра за годину  2014

1.863 евра за 2015. годину

1.863 евра за 2016. годину

1.863 евра за 2017. годину

1.863 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије - укупно

9.315 евра

Ниво спроведених активности 

дефинисанихАкционим планом

Годишњи извештај о 

спровођењу Акционог 

плана

Процена успешности 

реализације задатака из 

Акционог плана од 

стране Националног 

савета за спречавање 

насиља и недоличног 

понашања на спортским 

приредбама

Активност није реализована. У извештајном периоду није било активности.

6.1.4.6 Праћење и вредновање активности 

дефинисаних  Националним акционим 

планом за борбу против насиља и 

недоличног понашања на спортским 

приредбама

Акциони тим Владе 

Републике Србије

задужен за развој и 

имплементацију Стратегије 

и Акционог плана за борбу 

против насиља и 

недоличног понашања на 

спортским приредбама

Национални савет за 

спречавање насиља и 

недоличног понашања на 

спортским приредбама

У континуитету Буџет Републике Србије

Акциони тим Владе Републике 

Србије 

редефинисати 

5.900 евра за 2014. годину

5.900 евра за 2015. годину

5.900 евра за 2016. годину

5.900 евра за 2017. годину

5.900 евра за 2018. годину

ТАИЕКС 5.500 евра

Национални Акциони план за 

борбу против насиља и 

недоличног понашања на 

спортским приредбама ревидиран 

на одговарајући начин, преглед 

стручњака ТАИЕКС-а

Извештај о процени 

који су сачинили 

Акциони тим Владе 

Републике Србије и 

стручњак ТАИЕКС-а

Активност није реализована. У извештајном периоду није било активности.

6.1.4.7 Јачати капацитете Националне 

канцеларије за размену информација о 

безбедности фудбалских такмичења 

(НФИП) обуком њених службеника и 

учешћем у раду међународних радних тела 

у области борбе против насиља и 

недоличног понашања на спортским 

приредбама 17 18                                                       

.......                                                                                                                            

17 У складу са препоруком ЕК.                                                                 

18 Стварање и активности НФИП већ обухваћени 

Националном стратегијом.

Министарство унутрашњих 

послова -Одељење за 

праћење и спречавање 

насиља на спортским 

приредбама Жандармерија

подручне полицијске 

управе  

IV квартал 2016. 

године, у 

континуитету  

ТАИЕКС радионица + посета 

експерта 13.400 евра

ТАИЕКС студијске посете 6.000 

евра

Буџет Републике Србије

1.535 евра годишње – састанак у 

оквиру  Савета Европе 

592 евра годишње – састанак у 

оквиру УЕФА

Већ основана као Национална 

канцеларија за размену 

информација о безбедности 

фудбалских такмичења и 

оперативна; број обучених 

полицајаца

Број студијских посета и 

извештаја са састанка.

Правилник о 

унутрашњем уређењу и 

о систематизацији 

радних места унутар 

Министарства 

унутрашњих послова

Извештаји о обукама

Представници Министарства узели су учешће у раду међународних радних тела, округлим столовима и конференцијама која се баве питањима спречавања насиља 

на спортским приредбама.У периоду од 31.01. до 02.02.2018. године, у Врњачкој Бањи, у организацији Управе полиције у седишту Министарства, одржан је 

семинар за полицијске службенике распоређене у оквиру Управе/Одељења полиције на пословима „праћења и спречавања насиља на спортским приредбама“ и 

„пословима праћења и надзора послова приватног обезбеђења“. Семинару је присуствовало 47 полицијских службеника.Циљ одржавања семинара је био јачања 

компетенција полицијских службеника распоређених на наведеним пословима, свеобухватне евалуације реализованих активности у протеклом периоду, односно 

ради унапређења постојећих начина поступања, размене искустава и упознавања са примерима добре праксе.Узето је учешће на „Експертском семинару за борбу 

против тероризма“ који је одржан у организацији УЕФА, у периоду од 28.02. до 02.03.2018. године, у Минхену (Немачка). Поводом одржавања завршног 

кошаркашког турнира Final Four Euroleague 2018, у периоду од 18. до 20.05.2018. године, у „Штарк арени“ у Београду, на којем су учествовале екипе: КК”ЦСКА” 

из Москве, КК”Реал Мадрид” из Шпаније, КК “Фенербахче” из Истанбула” и КК ”Жалгирис Каунас” из Литваније, остварена успешна сарадња са делегацијама 

полиције Шпаније, Турске и Литваније у циљу ефикасне размене безбедносно интересантних сазнања и безбедног одржавања спортског такмичења. Узето је 

учешће на 46. састанку Сталног комитета Европске Конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца на спортским приредбама, а посебно на фудбалским 

утакмицама, који је одржан дана 30. и 31.05.2018. године у згради Савета Европе у Стразбуру (Француска). У периоду од 10. до 30.06.2018. године, узето учешће 

у раду Центра за међународну полицијску сарању у Москви, који је формиран поводом одржавања Светског првенства у фудбалу, на којем се такмичила и 

фудбалска репрезентација Србије

6.1.4.8 Јачати капацитете Националне контактне 

тачке за заштиту јавних личности, кроз 

обуку њених службенике 19                                                                           

.........                                                                                                                     

19 У складу са препоруком Европске комисије.

Министарство унутрашњих 

послова Одељење за 

безбедност 

децембар 2015. 

године у 

континуитету

ТАИЕКС радионице + посета 

експерта 12.900 евра за 2016. год.

ТАИЕКС студијска посета  

6.000 евра за 2016. годину.

Број обука и број обучених 

полицајаца

Извештаји о обукама У извештајном пероду од 1. јануара, 2018. године до 30. јуна, 2018. године није било нових обука.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.1.5. ПРЕПОРУКА: 5 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Активно учешће у CEPOL-у кроз реализацију Споразума о сарадњи Размена искустава и добре праксе полиције у Европској унији Заједничка обука, наставни планови и програми усклађени и извештаји полицајаца који су учествовали у обукама-програмима размене



6.1.5.1 Потписати радни аранжман са CEPOL-ом, 

Одлука Савета 2005/681/ПУП

Министарство унутрашњих 

послова

Биро за међународну. 

сарадњу и европске 

интеграције Сектор 

финансија, људских 

ресурса и заједничких 

послова

Управа за стручно 

образовање, 

оспособљавање, 

усавршавање и науку,

II квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

40.008 евра за 2016. годину

3.120 евра за 2016 годину

Буџет Републике Србије - укупно

43.128 евра 

Текст предложеног аранжмана 

достављен Народној скупштини 

Републике Србије на усвајање

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Усвојен је Закон о потврђивању радног аранжмана између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Агенције Европске 

уније за обуку органа за спровођење закона (ЦЕПОЛ) - ("Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 2/2018 од 27.03.2018. године).

6.1.5.2 Примена Споразума потписаног са CEPOL-

ом

Министарство унутрашњих 

послова

Управа полиције, 

Биро за међународну 

сарадњу и европске 

интеграције Сектор 

финансија, људских 

ресурса и заједничких 

послова

Управа за стручно 

образовање, 

оспособљавање, 

усавршавање и науку

У континуитету 15 полицајаца –

ТАИЕКС радионица –2.250 евра 

за 2015. годину

ТАИЕКС радионица 2.950 за 

2015. годину

ЦЕПОЛ - програм размене 

полицијских службеника за 2016

Број спроведених обука и број 

обучених полицајаца у складу са 

CEPOL програмом

Учешће у Европском програму 

размене (преко електронске мреже

е-Нета, семинара, радионица, 

размена искустава и знања у 

областима од заједничког 

интереса и у другим облицима 

обуке)

Извештаји о обукама, 

радионицама и броју 

учесника у Европском 

програму размене 

Континуирано. У извештајном периоду, статистички подаци остварене сарадње са Агенцијом Европске уније за обуку органа за спровођење закона -ЦЕПОЛ су 

следећи: Ове године у „ЦЕП” програму размене учествује укупно 8 учесника из Републике Србије: 5 учесника из Министарства унутрашњих послова и 3 учесникa 

из Министарства финансија. У „ЦЕП” програму размене, у извештајном периоду реализована је посета једном учеснику програма из Министарства унутрашњих 

послова. Укупан број одржаних ЦЕПОЛ вебинара у извештајном периоду је 51, а укупан број учесника из Министарства унутрашњих послова је 57. Такође, 

одржан је и један онлајн курс на којем није било полазника из Министарства унутрашњих послова. У периоду 23-25.05.2018. године у Триру, Немачка реализован 

је резиденцијални курс „Заједнички истражни тимови - Западни Балкан и Молдавија“ на коме су учествовала 3 полицијска службеника Министарства унутрашњих 

послова. У периоду 12-14.06.2018. године у Будимпешти, Мађарска реализован је резиденцијални курс „Омогућавање илегалних миграција – са фокусом на 

Западни Балкан“ на коме је учествовао један полицијски службеник Министарства унутрашњих послова. Учешће једног полицијског службеника Министарства 

унутрашњих послова на годишњем састанку националних контакт тачака за сарадњу са ЦЕПОЛ-ом, у периоду 16-19.04.2018.године у Будимпешти, Мађарска. 

Учешће једног полицијског службеника Министарства унутрашњих послова на годишњем састанку националних Е-нет менаџера, у периоду 29-31.05.2018. године 

у Будимпешти, Мађарска. Учешће једног полицијског службеника Министарства унутрашњих послова на полугодишњем онлајн састанку националних 

координатора размене, дана 26.06.2018. године. Учешће националне контакт тачке на састанку за имплементацију заједничког пројекта UNODC/CEPOL 

"Изградња капацитета за спровођење финансијских истрага у југоисточној Европи", у периоду 22-23.02.2018. године у Будимпешти, Мађарска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.1.1. Израдити прву националну процену 

претње од тешких кривичних дела и 

организованог криминала (SOCTA)

Министарство унутрашњих 

послова,  Управа полиције, 

Служба за 

криминалистичку 

аналитику у сарадњи са 

другим надлежним 

органима 

IV квартал 2015. 

године

Веза: активност 6.2.1.1. - грантови 

Пројекат ОЕБС-а –укупна 

вредност пројекта 130.000 евра

Буџет Републике Србије

106.315 евра за 2015. годину 

Развијена прва SOCTA процена Извештај са пројекта Активност реализована. Документ ,,Процена претње од тешког и организованог криминала" објављен  је на вебсајту Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије, 30. децембра 2015. године.  Документ је написан у складу са методологијом Европола и представља стратешки преглед у области тешког и 

организованог криминала у Републици Србији.      

6. Полицијска сарадња и борба против организованог криминала

6.2. БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

6.2.1. ПРЕПОРУКА : 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

На основу ЕВРОПОЛ-ове методологије процене претње од тешких кривичних дела 

и организованог криминала (SOCTA), развити стратешки приказ организованог 

криминала у Србији ради процене претњи и ризика. На тој основи израдити 

стратешко планирање и анализу а потом одговарајуће одговоре органа за 

спровођење закона, укључујући и концепт рада полиције вођен обавештајним 

подацима

Успостављен модел рада полиције руковођен обавештајним подацима; пуна 

хармонизација са правним тековинама Европске уније, на основу плана који дефинише 

различите кораке

Развијен стратешки приказ организованог криминала са проценом претњи и ризика

Виши ниво ефикасности, делотворности и економичности у борби против организованог криминала. 



6.2.1.2. Прилагодити организациону структуру 

јединица Министарства унутрашњих 

послова које се баве обавештајним радом 

(прикупљање, обрада и анализа 

информација и стварања обавештајних 

података) ILP  моделу

Министарство унутрашњих 

послова-

министар

Радна група \

Управа полиције- начелник

Секретаријат-секретар, 

Сектор финансија, 

људских ресурса и 

заједничких послова-

начелник                         

Влада Републике Србије

IV квартал 2015. 

године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II квартал 2017. 

године                                                          

III квартал 2017. 

године.;     

Буџет Републике Србије

11.178 евра за 2015. годину

Веза са активношћу 6.2.1.6: 

Пројекат Републике Србије и 

Краљевине Шведске и Шведски 

национални полицијски одбор – 

SNPB Програм 2016-2018

Извршена анализа тренутне 

организационе структуре;

Усвојен Правилник о 

систематизацији за нову 

организациону структуру која 

обједињује обавештајни рад, 

функционално и организацијски, 

описује процедуре и радна места, 

задатке и надлежности за свако 

радно место;

Спровођење нове организационе 

структуре у складу са ILP  

моделом;   

Правилник о 

унутрашњој 

организацији и 

систематизацији радних 

места у Министарству 

унутрашњих послова 

Активност реализована.  Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова усвојен је 15.06.2018. 

године чиме је извршено прилагођавање организационе структуре потребама успостављања и примене ПОМ-а. Овим Правилником уведена су у систем нова радна 

места координатора при начелству организационих јединица, формиране су у свим подручним полицијским управама организациони облици (група, одсек, 

одељење) за криминилаистичку -оперативну аналитику и функционално су увезани аналитички капацитети Сектора за аналитику, телекомуникације и 

информационе технологије са Дирекцијом полиције.

6.2.1.3. Основати стратешке и оперативне групе за 

управљање у циљу спровођења ILP  

модела на централном, регионалном и 

локалном нивоу

Министарство унутрашњих 

послова –

Радна група- Управа 

полиције- начелник 

Секретаријат-секретар

Сектор финансија, 

људских ресурса и 

заједничких послова -

начелник                          

IV квартал 2016. 

године 

II квартал 2017 

године.                                                               

Буџет Републике Србије

11.178 евра за 2015. годину

Веза са активношћу 6.2.1.6:

Пројекат Републике Србије и 

Краљевине Шведске и Шведски 

национални полицијски одбор – 

SNPB Програм 2016-2018

Усвојен документ о структури и 

методологији рада група за 

управљање

Реализација радних активности од 

стране руководства група

Документ о оснивању 

водећих стратешких и 

оперативних група

Активност у току.   Прилог који се односи на оснивање и рад Стратешке и оперативних група по моделу ILP је достављен радној групи за израду наведеног 

Правилника о начину обављања полицијских послова. Поменути Правилник се и даље налази пред усвајањем. Актом директора полиције формиране су 

Оперативне групе за руковођење и управљање у свих 27 подручних полицијских управа и 4 управе у седишту Дирекције полиције (Управа криминалистичке  

полиције, Управа полиције, Управа саобраћајне полиције и Управа граничне полиције).Одржан је други састанак Стратешке групе Дирекције полиције.Редовно се 

одржавају састанци оперативних група за руковођење и управљање у подручним полицијским полицијским управама на сваких 15 дана, на којима се прати 

спровођење активности по стратешком и оперативним плановима рада и утврђеним приоритетима рада Дирекције полиције.Доношење одлука за спровођење 

полицијских послова је подржано криминалистичко-обавештајним информацијама.

6.2.1.4. Израдити предлог Закона о полицији и 

усвојити Национални приручник „Рад 

полиције -Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије вођен 

обавештајним сазнањима” 

Министарство унутрашњих 

послова- 

министар 

Радна група, Секретаријат-

секретар

Управа полиције - 

начелник     

Министарство правде            

Влада Републике Србије 

          

Народна Скупштина 

Републике Србије

II квартал 2016. 

године

 

I квартал 2016. 

године

IV квартал 2016. 

године

Веза са активношћу 6.2.1.6: 

Пројекат Републике Србије и 

Краљевине Шведске  и SNPB 

програм 2016-2018

Усвојен Национални приручник 

„Рад полиције Министарства 

унутрашњих послова Србије 

вођен обавештајним сазнањима” 

Усвојен Закон о полицији

                      

Измењено обавезујуће упутство о 

оперативном раду полиције

Национални приручник

Закон о полицији

Обавезујуће упутство о 

оперативном раду 

полиције

Активност реализована.  Члан 24. новог Закона о полицији усвојеног у јануару месецу  2016. године (Алужбени гласник Републике Србије, број 6/2016) 

прописује да полиција, у оквиру полицијских послова примењује Полицијско обавештајни модел. Члан 25. Закона прописује да Дирекција полиције израђује 

стратешку процену јавне безбедности и прави стратешки план за регионалне полицијске управе и такође прописује да регионалне полицијске управе припремају 

оперативну процену јавне безбедности и праве оперативни план за подручје своје надлежности, што чини важне елементе Полицијско обавештајног модела. 

Усвојен је Национални приручник "Полицијско обавештајни модел", који у структурном и функционалном смислу, у свим својим елементима, описује ILP у 

Републици Србији. Активност "Измењено обавезујуће упутство о оперативном раду полиције" је у процесу реализације. Решењем министра унутрашњих послова 

формирана Радна група за израду новог подзаконског акта, и иста је састављена од представника свих служби које у свом раду користе криминалистичко 

поступање. Нова инструкција је сачињена и налази се у процедури усвајања.

6.2.1.5. Развити платформу интегрисане 

информационе комуникационе 

технологије (ИКТ) Министарства 

унутрашњих послова доступну свим 

корисницима

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа полиције - 

начелник 

Радна група Сектор за 

аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе технологије

Министарство финансија

IV квартал 2015. 

године

I квартал 2017. 

године* 

IV квартал 2018. 

године

Буџет Републике Србије

99.360  евра за 2015. годину

ТАИЕКС   експерт - 2.250 евра за 

2015. годину

Постављање платформе-

билатерални пројекат са шведском 

агенцијом SIDA

  

Предложенo у оквиру ИПА 2015-  

око 3.500.000 eвра

веза са 6.2.2.4

Извршена анализа ИКТ 

платформе

Побољшан систем заштите 

података и ИТ система

Све базе података које су 

доступне за ILP су интегрисане

Извештај о завршеној 

анализи

Извештај радне групе о 

извршењу задатака

Извештај Радне групе о 

извршењу задатака

 Први део aктивност је извршен у потпуности у складу са дефинисаним роковима. Односи се на извршену анализу јединственог информационог система и 

сачињавање предлога за интегрисање постојећих база података. Експерти ангажовани за реализацију Оквирног уговора су предали техничку и тендерску 

документцију Европској комисији.  За  други део, предлог за измену рока: III квартал 2019. године   Други део активности односно показатељи резултата 

(Побољшан систем заштите података и ИТ система и све базе података које су доступне за ILP су интегрисане), ће бити реализовани сходно динамици остварења 

ИПА 2015, из разлога што је одлучено да се софтверско решење и интеграција свих база података неопходних за ПОМ, реализује овим средствима. Из тог разлога 

је предложена измена рока за реализацију ове активности.



6.2.1.6. Развити одрживи систем обуке за ILP Министарство унутрашњих 

послова-

министар, Управа полиције 

– начелник

 

Управа за за људске 

ресурсе - начелник

IV квартал2015. 

године

II квартал 2016. 

године 

III квартал 2016. 

године

IV квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије

3.726 евра 

Веза са активношћу 6.2.1.6

Пројекат Републике Србије и 

Краљевине Шведске – накнадно 

ће бити утврђена обука и SNPB 

програм 2016-2018

Наставни план и програм за 

анализу метода OIAT

Наставни план и програм за 

контролоре оперативних веза         

Наставни план и програм за 

руководиоце оперативних веза

Наставни план и програм за 

аналитичку методу ANALYST 

NOTEBOOK

Број обука

Програми обука које је 

усвојило Министарство 

унутрашњих послова

Извештаји о 

спроведеним обукама

Активност реализована. У извештајном периоду обучено је 12 оперативних аналитичара за Оперативну интегрисану анализу - OIAT  и 12 полицијских 

службеника за Процену претњи и анлизу ризика. Обе обуке су спроведене од стране инструктора српске полиције. У извештајном периоду у Програм стручног 

усаврашавања за полицијске службенике за 2018. годину уврштене су као вид редовне наставе за полицијске службенике криминалистичке полиције, полиције 

опште надлежности, саобраћајне полиције и граничне полиције наставне теме из ПОМ-а, као и допунски семинари за руководиоце за сва четири нивоа руковођења 

у Дирекцији полиције. Пуштен је у рад информативно - едукативни ПОМ сајт на интранет мрежи Министарства , намењен свим полицијским службеницима где 

могу да се информишу о актулностима у вези са успостављањем ПОм-а као и да прошире своје знање о самој методологији ПОМ-а и њеној примени. 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.2.1. Спровести свеобухватну анализу 

постојећег стања прикупљања података и 

размене података у вези са истрагама - 

инфраструктуре информационих 

комуникација и осталих ресурса, као и 

капацитета за аутоматску размену 

података између државних органа за 

спровођење закона  

Министарство унутрашњих 

послова у сарадњи са 

другим надлежним 

органима 

интер-ресорна радна група

III квартал 2015. 

године

II квартал 2016. 

године 

III квартал 2016. 

године 

Буџет Републике Србије

44.712 евра за 2016. годину

ТАИЕКС  

 9.350 евра за 2015. годину

3 радионице, као и 2 експерта

наставак шведског пројекта, 

ОЕБС пројекат

Образована интер-ресорна радна 

група

 

Извршена анализа

Одабран референтни модел

Извештаји стручњака 

ТАИЕКС  

Пројектни извештаји

Активност је делимично реализована. У току је рализација  Twining light пројекта ИПА 2015, којим ће бити верификован одабрани референтни модел. Предлог за 

измену рока: IV квартал 2018. 

6.2.2.2. Припрема и потписивање Протокола да би 

се омогућила електронска размена 

података између органа за спровођење 

закона и правосудних органа задужених за 

борбу против организованог криминала 

Министарство унутрашњих 

послова и  друга надлежна 

министарства и 

институције

II квартал 2017. 

године 

ТАИЕКС  студијске посете, посета 

експерта  и радионице

10.200 евра за 2015. годину

веза са активношћу 6.2.2.1.

Потписан одређен број протокола Годишњи извештај 

Министарства 

унутрашњих послова и 

других институција

Активност делимично реализована. Mинистарство унутрашњих послова Републике Србије, уз подршку шведске полиције, организовало је радионицу 23-25. 

априла 2018. године, посебно посвећеној теми остваривања предуслова, као и побољшања законодавног оквира за успостављање Националног криминалистичко-

обавештајног система у Републици Србији. На радионици  је припремљена иницијална верзија нацрта Споразума о сарадњи на успостављању КОС. Предлог за 

измену рока: IV квартал 2018. године

6.2.2.3. Побољшање међуагенцијске сарадње и 

координације оперативних активности 

свих субјеката који учествују у борби 

против организованог криминала 

потписивањем Меморандума и 

унапређењем законодавног оквира

Министарство унутрашњих 

послова

Министарство правде

Министарство финансија 

Републичко јавно 

тужилаштво, 

Тужилаштво за 

IV квартал

2017.године

Буџет Републике Србије

5.962 евра потписивање 

Меморандума

5.962 евра успостављање 

процедура

Предложено за ИПА 2015. лаки 

твининг, 200.000 евра

Меморандум о разумевању између 

Министарства унутрашњих 

послова, Тужилаштва за 

организовани криминал и других 

државних органа и институција 

Годишњи извештај 

Министарства 

унутрашњих послова и 

других институција

Активност у току. На радионици одржаној у париоду 23-25. април 2018. године, представници референтних институција чланови мултиресорне радне групе 

учествовали су у припреми иницијалне верзије нацрта Меморандум о сарадњи између Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Републичког 

јавног тужилаштва и Тужилаштва за организовани криминал.  Предлог за измену рока: IV квартал 2018. године.

6.2.2.4. Успоставити техничке услове у оквиру 

Министарства унутрашњих послова  и 

других релевантних институција да се 

омогући електронска размена података 

између органа за спровођење Закона и 

правосудних органа задужених за борбу 

против организованог криминала

Веза: активност предвиђена АП за 

Поглавље 23, потпоглавље  корупција, 

активност 2.3.2.2

Министарство унутрашњих 

послова 

Министарство правде 

и друге релевантне 

институције 

IV квартал 2017. 

године 

Континуирано до 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Предложено за ИПА 2015

око 3.500.000 евра у оквиру МУП-

а

 

Билатерални пројекат са 

шведском SIDA

Веза са активношћу 6.2.1.6.

Техничка спецификација 

дефинисана

Опрема обезбеђена

Постављена опрема за безбедну  

платформу за комуникацију 

Годишњи извештај 

Министарства 

унутрашњих послова и 

других институција

Активност у току. У току су активности на усаглашавању техничке спецификације. У току је реализација тендера за - Supply of IT equipment and software for the 

establishment of a single ''National centralized criminal intelligence system" (NCIS) - ИПА2015 - реализовна је радионица у циљу усаглашавања техничке 

спецификације, у периоду од 04.07. до 06.07.2018. године у Шапцу. Реализација тендера се спроводи кроз програм ИПА2015 од стране ДЕК у Београду.

Предлог за промену рока: IV квартал 2019. 

6.2.2.5. Успоставити систем обуке људских 

ресурса и стручног образовања у погледу 

функционисања кривично-обавештајног 

система

Министарство унутрашњих 

послова-Управа за људске 

ресурсе и друга надлежна 

министарства и 

институције

IV квартал 2017. 

године 

Трошкови ће бити накнадно 

одређени

Израђен План и Програм обуке 

број реализованих обука (на 

основу плана)

Број обучених тренера – десет

Годишњи извештај 

Сектора за људске 

ресурсе

Извештаји о 

спроведеним обукама

Веза 6.2.2.4. Успостављањем техничких услова којима ће се омогућити електронска размена података између органа за спровођење Закона и правосудних 

органа задужених за борбу против организованог криминала (активност 6.2.2.4.) оствариће се предуслови за развој програма стручног образовања у погледу 

функционисања кривично-обавештајног система као основе за успостављање система обуке људских ресурса.

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА6.2.2. ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Припремити се за успостављање јединственог централизованог кривичног 

обавештајног система и сигурне платформе за комуникацију међу органима за 

спровођење закона. Обезбедити бољу повезаност релевантних база података 

(укључујући анализу трошкова, административних ресурса, буџета и потреба за 

обуком) и побољшати прикупљање обједињених статистичких података о 

кривичним делима

Потпуна усаглашеност са европским законодавством у области развоја кривичног 

обавештајног система

Постигнута координација рада државних органа у борби против организованог криминала, сигурној размени и заштити података, уз поштовање људских права



6.2.2.6. Усвојити и применити Методологију 

сакупљања статистичких података, 

праћења и извештавања о кривичним 

делима (евиденције) организованог 

криминала у свим институцијама које су 

задужене за борбу против организованог 

криминала

Министарство правде, 

Тужилаштво за 

организовани криминал

Министарство унутрашњих 

послова 

и други надлежни државни 

органи

IV квартал 2016. 

године 

Буџет Републике Србије

5.796 евра за 2016. годину

Унапређен систем статистичког 

праћења и извештавања

Извештаји 

Министарства правде, 

Тужилаштва за 

организовани 

криминал, 

Министарства 

унутрашњих послова и 

надлежних институција

Активност није реализована.  Израда методологије је планирана у другој половини 2018. године уз подршку пројекта IPA 2013

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.3.2. Развити План спровођења одлуке Владе 

Републике Србије на основу препорука 

Бироа, који ће садржати јасан концепт и 

дефинисане активности  са роковима за 

спровођење и евалуацију. 

Канцеларија Савета за 

националну безбедност и 

заштиту тајних података 

директор, 

у сарадњи са

Министарством правде

Безбедносно-

информативном агенцијом

Министарством одбране

Војно-безбедносном 

агенцијом и другим 

надлежним 

организационим 

јединицама,

Управа криминалистичке 

полиције и  Управа 

полиције Министарства 

унутрашњих послова и

Министарство финансија

IV квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије

3.614 евра

Радна група основана одлуком 

Владе Републике Србије

Израђен план

Извештај Радне групе Активност није реализована.  У претходном периоду није било активности које би утицале на промену степена имплементације наведене активности. Предлог 

за измену рока:  IV квартал 2019. године

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

Закључак са састанка 

Бироа

Препорука Бироа за координацију 

безбедносних служби 

Буџет Републике Србије

13.041 евра за 2015. годину

IV квартал 2016. 

године 

Канцеларија Савета за 

националну безбедност и 

заштиту тајних података

-директор 

у сарадњи са 

Министарством правде 

Безбедносно-

информативном агенцијом, 

Министарством одбране,

Војно-безбедносном 

агенцијом и другим 

надлежним 

организационим 

јединицама, Управа 

криминалистичке полиције 

и  Управа полиције 

Министарства унутрашњих 

послова и Министарство 

финансија

6.2.4. ПРЕПОРУКА: 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

6.2.3. ПРЕПОРУКА: 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Активност није реализована. У претходном периоду није било активности које би утицале на промену степена имплементације наведене актицвности. Предлог 

за измену рока:  IV квартал 2018. године

Ревидирати улогу и праксу служби безбедности у фази кривичне истраге у складу са 

стандардима задржавања података и људских права

Независност полиције од безбедносних служби у области посебних доказних радњи, у 

складу са најбољом праксом Европске уније

6.2.3.1.

Предложити мере за јачање капацитета полиције, Тужилаштва за организовани 

криминал и Управе за спречавање прања новца (ФОС) да проактивно истражује 

организовани криминал, укључујући економски и финансијски криминал и прање 

новца

Пуна усклађеност са правним тековинама Европске уније  и најбољом праксом у области 

проактивних истрага

Анализа улоге и праксе служби 

безбедности и полиције у спровођењу 

посебних доказних радњи у току кривичне 

истраге

Унапређење заштите људских права у односу на примену посебних доказних радњи у кривичним истрагама

Степен ефикасности у процесу доказивања и процесуирања кривичних дела организованог криминала

Степен оспособљености, ефикасности и квалитета рада свих запослених; степен обезбеђења одговарајућег модела за спровођење, праћење и процену

Број расветљених случајева



6.2.4.1. Спровођење анализе организационе 

структуре, капацитета и овлашћења 

државних органа у борби против 

организованог криминала и корупције 

како би се постигла ефикасност и јачање 

независности свих релевантних 

институција

Веза: иста активност у АП за Поглавље. 

23, активност  2.3.2.1.

Министарство правде

 

Тужилаштво за 

организовани криминал и 

Министарство унутрашњих 

послова – државни 

секретар и друге 

релевантне институције

IV квартал 2016. 

године 

Веза: АП за Поглавље 23-

активност 2.3.2.1.

АП за Поглавље. 23 -активност  

2.3.2.1.

АП за Поглавље. 23- 

активност  2.3.2.1.

Активност реализована.  Закон о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, корупције и других посебно тешких 

кривичних дела усвојен је 24.11.2016. године.

6.2.4.2. Изменити и допунити Закон о 

организацији и надлежности државних 

органа у сузбијању организованог 

криминала, корупције и других посебно 

тешких кривичних дела, како би се 

систематски организовао рад специјалних 

истражних тимова, користећи неопходне 

методе за повећање ефикасности у 

процесуирању кривичних дела

Веза; иста активност у АП за Поглавље 23 

– активност  2.3.2.2.

Министарство правде

Републичко јавно 

тужилаштво

Тужилаштво за 

организовани криминал

IV квартал 2016. 

године 

Веза:АП за  Поглавље 23

активност 2.3.2.3.

Веза: АП за Поглавље 23

активност 2.3.2.3.

Усвојен Закон о изменама и 

допунама Закона о организацији и 

надлежности државних органа у 

сузбијању организованог 

криминала, корупције и других 

посебно тешких кривичних дела 

Веза.АП за Поглавље 23

активност 2.3.2.3

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована.   Закон о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, корупције и других посебно тешких 

кривичних дела усвојен је 24.11.2016. године.

6.2.4.3. Развити процедуре за укључивање 

представника различитих релевантних 

државних органа у кривични поступак

Министарство правде

Републичко јавно 

тужилаштво

Тужилаштво за 

организовани криминал 

Министарство унутрашњих 

послова и остале 

релевантне институције

IV квартал  2016. 

године 

ТАИЕКС   4.200 евра за 2016. 

годину

Усвојени Меморандуми о 

разумевању за укључивање 

представника различитих 

релевантних државних органа у 

истражне тимове

Годишњи извештаји 

институција

Годишњи извештаји о 

напретку

Активност у току.   У периоду од 18. до 19. јануара 2018. године одржана је ТАИЕКС експертска мисија на тему Процедуре за укључивање представника 

различитих државних органа у кривични поступак, која је имала за циљ промовисање сарадње и јачање оперативних капацитета полиције, Тужилаштва за 

организовани криминал, Управе за спречавање прања новца и других надлежних органа у спровођењу проактивних истрага кроз евалуацију постојећих процедура 

и представљање праксе и стандарда у Европској Унији. 

Републичко јавно тужилаштво је са Управом ѕа спречавање прања новца закључило 26.4.2017. године Споразум о сарадњи у области спречавања и откривања 

прања новца и финансирања тероризма, као и са Министарством унутрашњих послова 4.4.2016. којим се регулише сарадња између РЈТ и МЗП у области борбе 

против кријумчарења људи

У складу са одредбом чл. 20  Закона о организацији и надлежности државних органа за сузбијање организованог криминала, тероризма и корупције, сви државни 

органи (њих 13) именовали су службенике за везу. Сваки орган је именовао најмање два службеника за везу. Уз помоћ пројекта ИПА 2013, одржано је више 

заједничких обука за носиоце јавнотужилачке и судијске функције, као и службенике за везу, на тему улоге јавних тужилаца и службеника из различитих државних 

органа у "ударним групама", руковођењу ударним групама, као и начуни размене података. Током дискусија на обукама идентификоване су мањкавости у 

комуникацији које је потребно регулисати закључивањем одговарајућих меморандума.

6.2.4.4. Увести регистар проактивних истрага како 

би се пратила њихова ефикасност и 

извештавање о резултатима ових истрага

Тужилаштво за 

организовани криминал

Републичко јавно 

тужилаштво

II квартал 2016. 

године 

Буџет Републике Србије Успостављен регистар 

проактивних истрага

Извештај о броју 

проактивних истрага

Активност реализована. Тужилаштво за организовани криминал увео је регистар проактивних истрага у циљу повећања ефикасности и унапређења извештавања 

у вези са бројем и резултатима спроведених проактивних истрага.

6.2.4.5. Успоставити тим економских 

форензичких стручњака у Тужилаштву за 

организовани криминал и другим 

органима где је то потребно

Напомена: иста активност предвиђена у 

АП за Поглавље 23, потпоглавље 

Сузбијање корупције, активност 2.3.2.3.

Министарство правде

Јавно тужилаштво

Тужилаштво за 

организовани криминал

IV квартал 2016. 

године 

Веза: иста активност предвиђена у 

АП за Поглавље 23, Сузбијање 

корупције, активност 2.3.2.3.

Успостављен тим економских 

форензичких стручњака у 

Тужилаштву за организовани 

криминал

Реализована обука економских 

стручњака

Службени гласник 

Републике Србије

Годишњи извештаји 

Тужилаштва за 

организовани 

криминал, 

Годишњи извештаји о 

напретку

Активност у току. У извештајном периоду формирана је Служба финансијске форензике у Тужилаштву за организовани криминал. У овој служби предвиђено је 

да буду ангажована два финансијска форензичара чији рад координира заменик тужиоца за организовани криминал, а усвојеним буџетом за 2018. годину 

предвиђена су средства за плате ових запослених. 

Почев од 1. марта 2018. године када је почео да се примењује нови Закон о организацији и надлежности држaвних oргaнa у сузбијању oргaнизoвaнoг криминaлa, 

тероризма и кoрупциje у овој служби Тужилаштва за организовани криминал запослен је један финансијски форензичар који је прошао одговарајуће обуке за рад 

на овим пословима (из области финансија, рачуноводства, ревизије, банкарског, берзанског и привредног пословања). Ангажовање другог финансијског 

форензичара се очекује у наредном периоду након што кандидати прођу специлизовану обуку коју организује Правосудна академија.

Уз сагласност Министарства правде донети су нови Правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у четири виша јавна тужилаштва у 

којима су формирана посебна одељења за сузбијање корупције. Овим правилницима уређен је рад посебних одељења, систематизована су нова радна места за 

тужилачке помоћнике и административно особље (уписничаре и записничаре), као и радна места за по 1 финансијског форензичара у сваком посебном одељењу. 

У току је спровођење поступка ангажовања финансијских форензичара. Поред тога,  у Тужилаштву за организовани криминал формирана је Служба финансијске 

форензике. За рад у овој служби предвиђено је ангажовање два финансијска форензичара чији рад координира заменик тужиоца за организовани криминал, а 

усвојеним буџетом за 2018. годину предвиђена су средства за плате ових запослених. 

Почев од 1. марта 2018. године, у Служби финансијске форензике Тужилаштва за организовани криминал запослен је један финансијски форензичар који је 

прошао одговарајуће обуке за рад на овим пословима (из области финансија, рачуноводства, ревизије, банкарског, берзанског и привредног пословања). 

Ангажовање другог финансијског форензичара се очекује у наредном периоду, након што кандидати прођу специлизовану обуку коју организује Правосудна 

академија.  



6.2.4.6. Јачање материјално-техничких капацитета 

Тужилаштва за организовани криминал да 

спроводи проактивне истраге кроз развој 

информационог система, у складу са 

безбедносним стандардима за размену 

података и заштиту личних података

Министарство правде

Тужилаштво за 

организовани криминал

I квартал 2017. 

године 

Буџет Републике Србије

3.974 евра годишње- запослени

Донација:

хардвер 12.990 евра и софтвер  

6.500 евра

Донација Унапређење капацитета 

Тужилаштва за организовани 

криминал да спроводи ефикасне 

истраге, користећи високо 

ефикасан систем вођења предмета 

и унапређење регионалне сарадње 

“-404.084 евра (преговори са 

донаторима од стране 

Министарства правде)

Развијен информациони систем

Спроведена обука корисника и 

администратора

Годишњи наративни и 

статистички извештаји 

Тужилаштва за 

организовани 

криминал, 

Извештај о увођењу 

информационог система 

у Тужилаштво за 

организовани криминал

Активност реализована.  ИТ систем SIDDA/SIDNA имплементиран је у Тужилаштву за организовани криминал, у складу са безбедносним стандардима за 

размену података и заштиту података о личности.

6.2.4.7. Јачање административних капацитета 

Тужилаштва за организовани криминал да 

спроводи проактивне истрага, повећањем 

броја заменика тужилаца, тужилачких 

помоћника и помоћног особља, 

укључујући и специјализацију, а након 

спроведене анализе

 


Министарство правде

 

Тужилаштво за 

организовани криминал

Државно веће тужилаца

 

Министарство финансија

Континуирано 

од 2015. године

Повећање броја заменика 

тужилаца, тужилачких помоћника 

и помоћног особља - биће 

накнадно одређено зависно од 

анализе у активности 6.2.4.1.

ТАИЕКС  

16.800 евра за 2015. годину  

16.800 евра за  2016. годину

16.800 евра за  2017. годину

16.800 евра за 2018. годину 

Ојачани кадровски капацитети  

Усвојене измене и допуне 

Правилника о унутрашњем 

уређењу  и систематизацији 

радних места и кадровском плану 

Повећан број заменика тужилаца 

за организовани криминал, 

тужилачких помоћника и 

помоћног особља

Израђен план и програм обуке 

Извештаји о спроведеним обукама

Измењен Правилник о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних 

места и кадровски план 

Годишњи наративни и 

статистички извештаји 

Тужилаштва за 

организовани криминал

Извештаји о обукама

Континуирано. Представници Тужилаштва за организовани криминал учествовали су на едукативним скуповима на следеће теме: 

- Процена сведока

- Коришћење посебних доказних радњи и заједничких истражних тимова у борби против трговине људима

- Организовање кампање јавног информисања о илегалној трговини оружјем и муницијом

- сарадња са медијима

- Унапређење комуникације и ПР вештине у борби против трговине људима

- Отворене базе података

- Јачање капацитета за проактивне истраге

- Сајбер истраге у предметима борбе против тероризма

- Најбоље праксе за прикупљање доказа приликом заплена од стране граничних служби

- Сузбијања кријумчарења миграната и борбе против трговине људима

- Успостављање упутстава у вези са надлежношћу истрага кривичног дела трговине људима

- Успостављање партнерства кроз која се размењују информације у вези финансијских токова

- Анализа судске праксе у области одузимања имовине проистекле из кривичног дела

- Финансијске и кривичне истраге и оцена доказа

- Борба против кријумчарења културних добара

- Размена добрих пракси и искустава у процесуирању незаконите трговине ватреним оружјем и њених веза са другим облицима организованог криминала

- Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији

- Искуства и изазови јавних тужилаца у процесуирању кривичних дела са елементима корупције и извештавање јавности о току кривичних поступака

- Сузбијање фалсификовања новца

- Семинар о сарадницима правде – Семинар за управнике одговорне за управљање Посебним одељењима

- Спречавање пролиферације и стратешка трговинска контрола: истраге и кривично гоњење

6.2.4.8. Спровести обуку органа који учествују у 

проактивним истрагама организованог 

криминала,  економског и финансијског 

криминала, као и за кривично дело прање 

новца

Правосудна академија

Министарство унутрашњих 

послова

Тужилаштво за 

организовани криминал

Врховни касациони суд

Министарство финансија -

Управа за спречавање 

прања новца и други 

органи за спровођења 

закона

Континуирано ИПА 2013 - Борба против 

организованог криминала– 

твининг 1.500.000 евра

ИПА 2014 Акциони документ 

Подршка сектору унутрашњих 

послова

ОЕБС

Предложено за ИПА 2016- Ова 

активност је део твининг уговора 

са буџетом од 2.000.000 евра и 

укључује заједничке обуке у 

области проактивних истрага 

организованог криминала 

економског и финансијског 

криминала. 

Израђен план и програм обуке

Извештаји о спроведеним обукама 

Извештаји о 

спроведеним обукама

Континуирано. Тужилаштво за организовани криминал је у сарадњи са ТАIEX-ом реализовало експертску мисију на тему Јачање капацитета за проактивне 

истраге 16. и 17. априла 2018. године. Циљ мисије било је јачање капацитета Тужилаштва за организовани криминал и органа за спровођење закона за 

спровођење ефикасних и проактивних кривичних и финансијских истрага укључујући истраге финансијског криминала, нарочито прање новца, у складу са ЕУ и 

међународним стандардима и праксом. У току мисије размењена су искуства и представљене процедуре проактивних истрага финансијског криминала, као и 

искуства у вези са енгажовањем истражних тимова.

Развијен је Програм едукације о истрази финансијског криминала. Обуке се врше у континуитету.

Што се тиче обуке релевантних органа, у јулу 2017. године започета је реализација пројекта ЕУ ИПА 2013 за превенцију и борбу против корупције вредног  3,5 

милиона евра. Пројекат предвиђа обуку полиције, тужилаца и судија о корупцији и привредном и финансијском криминалу, укључујући и прање новца. Пројекат 

има за циљ јачање капацитета свих надлежних органа у борби против корупције као припрема за ефикасно спровођење Закона о организацији и надлежности 

државних органа у у борби против организованог криминала, тероризма и корупције.

У том контексту, Републичко јавно тужилаштво је, заједно са Правосудном академијом, Министарством правде, Мисијом ОЕБС, Министарством правде САД-а / 

ОПДАТ-ом и пројектом ИПА 2013 „Превенција и сузбијање корупције", организовало свеобухватан програм обуке јавних тужилаца о корупцији , привредном  

криминалу, финансијским истрагама и другим сродним питањима, како би се ојачало тужилаштво и други надлежни органи власти за примену наведеног Закона и 

новог поглавља о привредном криминалу Кривичног законика.

У ту сврху је развијен координиран план за обуку који се састоји од три модула, а његова примена је започела у новембру 2017. године, по плану испод, 

укључујући:

- Модул 1 - обука о изменама и допунама Кривичног законика и Приручника о сузбијању привредног криминала и корупције

- Модул 2 - обука о проактивним истрагама корупције, финансијских превара и привредног криминала и

- Модул 3 - обука о финансијским истрагама, са посебним нагласком на улогу и овлашћења Управе за спречавање прања новца, као и коришћење извештаја о 

сумњивим трансакцијама у истрагама и праћењу новчаних токова.

6.2.4.9. Спровести анализу потребних капацитета 

у Управи за спречавање прања новца у 

погледу пружања информација за 

проактивне истраге

Министарство финансија - 

Управа за спречавање 

прања новца

IV квартал

2015. године

Буџет Републике Србије

559 евра за 2015. годину

ТАИЕКС  

2.250 евра за 2015. годину

Извршена анализа потребних 

капацитета.

Припремљена процена 

потребних капацитета

Активност реализована.  Републику Србију су у периоду од 20 до 23. октобра 2014. године посетили експерти ТАИЕКС-а (Дорота Красинска, саветник 

министра и Гжегож Шчућински, главни експерт, Финансијско-обавештајна служба, Министарство финансија Пољске). Након посете, експерти су припремили 

извештај у којем су констатовали тренутно стање и потребу за адекватнијим смештајним капацитетима Управе и за ангажманом више запослених. Те препоруке су 

део активности 6.2.4.10. овог Акционог плана. Извештај је преведен на српски језик и 12. децембра 2014. године упућен на даље поступања. 



6.2.4.10. Јачање капацитета Управе за спречавање 

прања новца у смислу: просторних, 

техничких,

кадровских и 

професионалних капацитета, 

у складу са спроведеном анализом

Министарство финансија,-

Управа за спречавање 

прања новца

III и IV квартал 

2017. године

Рокови за 

просторне, 

техничке, 

кадровске 

капацитете, овим 

редом:

IV квартал 2016. 

године

II квартал 2017. 

године

IV квартал 2016. 

године -9 

запослених и , 

2017. године 6 

запослених

Вероватно кроз ИПА 2015 - у делу 

који се односи на јачање 

капацитета Управе за спречавање 

прања новца у погледу обуке, ИТ 

система и вршење анализе, осим 

пресељења Управе за спречавање 

прања новца и набавке хардвера и 

софтвера

Обезбеђене одговарајуће 

просторије за адекватан број 

државних службеника

Већи број државних службеника 

доприноси повећању броја 

успешних анализа у Управи за 

спречавање прања новца

ИТ систем унапређен, омогућава 

брже и ефикасније анализирање 

финансијско-обавештајних 

података

Број спроведених обука

Смањење времена потребног за 

анализу, већи број анализа 

поднесених агенцијама за 

спровођење закона у односу на 

претходну годину

Годишњи извештај

Правилник о 

унутрашњем уређењу и  

систематизацији радних 

места

Активност у току. У смислу јачања капацитета Управе за спречавање прања новца, буџет Управе за 2018. годину новим Законом о буџету Републике Србије 

увећан је за скоро 100%  (2017: 60,672,000; 2018: 115,294,000). Такође, у току су поступци запошљавања нових запослених у складу са Правилником o  

унутрашњем уређењу и систематизацији Управе за спречавање прања новца (из 2017). У мају 2018, запослена су два лица. Наиме, новим правилником, број 

запослених у Управи повећан је за 30% (са 28 до августа 2017. на 37). 

У погледу унапређења техничких и стручних капацитета, Управа редовно учествује у обукама у организацији Пројекта за борбу против корупције, међународних 

организација и органа страних држава. 

Такође, у току је евалуација понуда за Пројекат унапређења квалитета и квантитета пријава сумњивих трансакција и капацитета Управе за спречавање прања 

новца (ЕУ ИПА 2015 у вредности од 1,5 милиона евра) у оквиру кога ће се у наредне две године (2018 – 2020) интензивно јачати стручни капацитети запослених у 

Управи и припремити техничке спецификације (анализу потреба) за унапређење постојећег информатичког система.                                                                                                                                                                                                                                          

6.2.4.11. Јачање административних капацитета 

специјализоване Јединице за финансијске 

истраге у оквиру Министарства 

унутрашњих послова на основу резултата 

извршене анализе

Напомена: иста активност је предвиђена у 

АП за  Поглавље 23, потпоглавље 

Сузбијање корупције, активност 2.3.2.6.

Министарство унутрашњих 

послова- Управа 

криминалистичке полиције 

Служба за борбу против 

организованог криминала , 

начелник Јединице за 

финансијске истраге и 

други надлежни органи

III квартал 2015. 

године и на даље

Веза: иста активност предвиђена у 

Поглављу 23, Сузбијање 

корупције, активност 2.3.2.6. 

ТАИЕКС  

11.350 евра за 2015 годину

Буџет Републике Србије

прерасподељени додатни 

полицајци, предвиђено максимум 

105 запослених

До 2018.године ће бити попуњено 

95 %

300.000 евра за 2015. годину

600.000 евра за 2016. годину

600,000 евра за 2017. годину

600.000 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије

2.100.000 евра

Опрема из постојећих ресурса 

Повећање броја обучених и 

специјализованих запослених у 

Јединици за финансијске истраге 

са 59 на 105 до 2018. године.

Годишњи извештај 

Јединице за 

финансијске истраге 

Министарства 

унутрашњих послова

Активност у току. У складу са досадашњом коресподенцијом са Европском комисијом очекује се наставак договора око реализације одобрене TAIEX експертске 

мисије.            

Полицијски службеници Јединице за финансијске истраге узели учешће у TAIEX Експертској мисији од 18.01. до 19.01.2018.године у организацији Тужилаштва 

за организовани криминал на тему „Процедуре за укључивљње представника релевантних државних органа у кривични поступак“.

Полицијски службеници Јединице за финансијске истраге су узели учешће у TAIEX Експертској мисији од 16.04. до 17.04.2018.године у организацији 

Тужилаштва за организовани криминал на тему „Јачање капацитета за проактивне истраге“                                                                                                                                                                                                                                                     

6.2.4.12. Имплементирати најбоље праксе 

поступања и решења на пољу борбе 

против финансијских  превара у складу са 

Оквирном одлуком Савета  2001/413/JХА

Министарство унутрашњих 

послова, Управа 

криминалистичке 

полиције, Служба за борбу 

против организованог 

криминала  - заменик 

начелника Одељења за 

сузбијање организованог 

финансијског криминала

II квартал 2016. 

године и 

континуирано

ТАИЕКС   радионица/

ОЕБСстудијска посета и 

радионица/ Буџет Републике 

Србије

Предложено за ИПА 2017 

твининг, 200.000 евра 

Веза са активношћу 6.2.4.11.

Спровођење најбољих пракси и 

решења Европске уније у 

предлозима надлежних органа за 

подзаконске акте

Годишњи извештаји Kонтинуирано.  У периоду од 22-23. марта 2016. године одржана је радионица

6.2.4.13. Јачање административних  капацитета 

полиције, тужилаца и судија путем 

радионица о преварама које врше правна 

лица

Министарство унутрашњих 

послова- Управа 

криминалистичке 

полиције, Служба за борбу 

против организованог 

криминала  - заменик 

начелника Одељења за 

сузбијање организованог 

финансијског криминала

Министарство правде

Правосудна академија 

IV квартал  2016. 

године и 

континуирано

ОЕБС радионица

Буџет Републике Србије

1.035 евра за 2015 годину

 

Предложено за ИПА 2017 Лаки 

твининг 

200.000 евра 

Веза са активношћу 6.2.4.11.

Одржане радионице Број обученог особља и 

извештај са радионица

Kонтинуирано. У извештајном периоду није било активности.



6.2.4.14. Упознати  и анализирати моделе у 

државама чланицама Европске уније за 

системски приступ у одузимању имовине  

Министарство унутрашњих 

послова-

начелник Јединице за 

финансијске истраге и 

партнери - 

I квартал 2016. 

године 

Веза са 

активношћу 8.2.8.

ТАИЕКС  - студијска посета - 

Холандија 3.000 евра за 2016. 

годину

Уведен одређени степен 

системског приступа у 

поступцима одузимања имовине у 

документима који се односе на 

поступање надлежних органа. 

Извештај о студијској 

посети

Активност реализована.Одржана је студијска посета Краљевини Холандији у периоду 24-26 априла 2016. године.  Закључци : Интензивирање сповођења 

проактивни финансијских истрага у истрагама организованог криминала, рад на формирању  заједничких истражних тимова, коришћење одузете имовине која се 

касније уступа у социјалне сврхе али и за потребе едукације(пример одузете лабараторије за производњу  синтетичких дрога које се касније користе за обуке-

лоцирања,улажења,претресања идр).

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.5.1. Спровести анализу усклађености 

националног законодавства са 

релевантним

препорукама Радне групе за финансијске 

активности (FATF), уз помоћ страног 

стручњака  

Министарство правде 

Министарство унутрашњих 

послова- Кабинет 

министра Управа 

криминалистичке 

полиције,

Служба за борбу против 

организованог криминала , 

начелник Јединице за 

финансијске истраге,  у 

сарадњи са другим 

надлежним органима 

II квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

621 евра за 2015. годину

ТАИЕКС  

3.000 евра за 2015. годину 

ТАИЕКС  

2.250 евра за 2015. годину

Извршена анализа и одабран 

модел

Извештај ТАИЕКС  

експерта 

Активност није реализована. Одабир модела ће бити реализован до краја четвртог квартала 2018. године, када се и очекује финализација анализе.

6.2.5.2. Имплементирати препоруке Радне групе за 

финансијске активности (FATF) у 

одговарајуће прописе Републике Србије у 

складу са припремљеном анализом

Напомена: иста активност предвиђена у 

АП за  Поглавље 23, активност 

2.3.2.5.

Министарство правде 

Министарство унутрашњих 

послова- Кабинет 

министра

Управа криминалистичке 

полиције,

Служба за борбу против 

организованог криминала , 

Начелник Јединице за 

финансијске истраге,  у 

сарадњи са другим 

надлежним органима 

II квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије

14.904 евра за 2015. годину    

ТАИЕКС  11.250 евра за 2015. 

годину

Веза: предвиђено у Поглављу 23, 

активност 

2.3.2.5.

Спроведене препоруке (FATF) Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Нови Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције усаглашен је 

са релевантним ревидираним препорукама FATF-а, према којима треба проширити овлашћења агенције за спровођење закона и истражних органа, при чему је 

акценат на употреби мултидисциплинарних истражних група и истрага у сарадњи с другим државама. Доношењем новог Закона о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма се врши усклађивање одредаба Закона са релевантним препорукама FATF-а. Закон прописује обавезе за финансијски и нефинансијски 

сектор, надзор над применом одредаба закона, регулише овлашћења Управе, унутрашњу и међународну сарадњу у области размене информација и података у 

циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма.

6.2.5.3. Израдити предлог Закона  о изменама и 

допунама Закона о одузимању имовине 

проистекле из кривичног дела, у складу са 

претходно спроведеном анализом у циљу 

побољшања ефикасности, а у складу са 

Директивом 2014/42/EУ 

Напомена: иста активност је предвиђена у 

АП за Поглавље 23, потпоглавље Борба 

против корупције,активност 

2.3.5.1. 

Министарство правде

Министарство унутрашњих 

послова

Дирекција за управљање 

одузетом имовином

Народна Скупштина 

IV квартал 2016. 

године

Напомена: иста активност је 

укључена у буџет у Поглављу 23, 

Борба против корупције, 

2.3.5.1.

Усвојен Закон о изменама и 

допунама Закона о одузимању 

имовине проистекле из кривичног 

дела 

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована.  Закон о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела усвојен је 24.11.2016. године.

6.2.5.4. Усвојити Акциони план за Стратегију 

истрага финансијског криминала за 

период 2015-2016 године и пратити 

спровођење Стратегије истрага 

финансијског криминала за период 2015-

2016

Напомена: иста активност предвиђена је у 

АП за Поглавље 23, Борба против 

корупције, активност 2.3.2.4.

Министарство правде IV квартал 2016. 

године

Веза: иста активност је 

предвиђена у АП за Поглавље 23, 

Борба против корупције, 

активност 2.3.2.4.

Акциони план усвојен и 

спроведен

Извештаји о 

резултатима 

спровођења Стратегије 

објављени на сајту 

Министарства правде

Активност је реализована. Стратегија истрага финансијског криминала је престала да важи 31. децембра 2016. године. Током периода важења, реализација 

активности је праћена од стране координационог тела формираног у ту сврху. Кроз поступак припреме за примену Закона о организацији и надлежности 

државних органа за сузбијање организованог криминала, тероризма и корупције фактички су  оставрени сви циљеви предвиђени Стратегијом и без усвајања 

формалног акционог плана, а који се односе на успостављање ефикасних репресивних органа кроз успостављање нове организације у судовима, јавним 

тужилаштвима и МУП-у у складу са одредбама поменутог закона. Унапређења сарадња је оставрена кроз именовање службеника за везу уз могућност формирања 

ударних група.Оснивање службе финансисјке форензике је описано у оквиру активности 6.2.4.5. Хоризонтални циљ Стартегије  - обуке  се реализује континуирано 

уз подршку страних партнера.

6.2.5. ПРЕПОРУКА: 5 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Потпуно спровести нове препоруке Радне групе за финансијске активности (FATF) и 

појачати капацитете за вођење сложених финансијских истрага паралелно са 

кривичним истрагама, укључујући и јачање капацитета специјалне јединице у 

Министарству унутрашњих послова, са обезбеђивањем адекватне обуке;

Пуна хармонизација са правним тековинама Европске уније кроз побољшање резултата у 

финансијским истрагама 

Смањена финансијска моћ извршилаца кривичних дела и повезаних лица одузимањем и запленом добити стечене криминалним радњама

Унапређена евиденција о броју и укупној вредности у предметима одузимања имовине стечене вршењем кривичних дела (коначна одлука)



6.2.5.5. Јачање административних 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

Напомена: активност је предвиђена у АП 

за Поглавље 23, активност 

2.3.2.8. и активност 6.2.4 овог Акционог 

плана. Поглавља 24

Министарство унутрашњих 

послова- Управа 

криминалистичке полиције

Правосудна академија

I квартал 2016. 

године и на даље, 

и након усвајања 

Стратегије

предвиђено у 

Стратегији

Веза: активност предвиђена у 

Поглављу 23, активност 2.3.2.8.

ТАИЕКС  3.700 евра 

ТАИЕКС  9.700 евра

ОЕБС радионица

ИПА 2013 Борба против 

организованог криминала

Твининг пројекат 1.500.000 евра

СИДА - Убрзавање механизама 

одговорности у јавним 

финансијама, буџет 2.335.480 

долара заједничко образовање о 

злоупотреби јавних финансија

Обука спроведена и реализована 

студијска посета

 

Упоредни преглед података свих 

државних институција 

Спроведена обука за вођење 

сложенијих финансијских истрага 

паралелно са кривичним 

истрагама 

Извештај са студијске 

посете

Извештај о спроведеној 

обуци 

Континуирано.Током 2017. и 2018. године је у обуке на тему сузбијања корупције било укључено укупно 27 полицијских службеника у обукама које су се тицале 

вођења финансијских истрага, затим 9 полицијских службеника који су погхађали обуку у оквиру Модула 1, 44 полицијских службеника - Модул 2, 70 

полицијских службеника - Модул 3, као и 10 полицијских службеника који су били укључени у рад радионица на тему управљање ударним групама.

6.2.5.6. Јачање административних капацитета 

специјализоване Јединице за финансијске 

истраге у оквиру  Министарства 

унутрашњих послова, на основу резултата 

извршене анализе

Напомена:

иста активност предвиђена у АП за  

Поглавље 23, потпоглавље Борба против 

корупције, активност 2.3.2.6.

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа криминалистичке 

полиције Служба за борбу 

против организованог 

криминала , начелник 

Јединице за финансијске 

истраге и други надлежни 

органи

II  квартал 2016. 

године

и надаље

Веза: иста активност предвиђена у 

Поглављу 23, Борба против 

корупције, активност 2.3.2.6

ТАИЕКС  -11.350 евра за 2015. 

Годину

Буџет Републике Србије 

прерасподела додатних 

полицијских службеника, 

предвиђено највише 105 

запослених 

300.000 евра за 2015. годину

600.000 евра за 2016. годину

600.000 евра за 2017. годину

600.000 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије – укупно

 2.100.000  евра

Опрема из постојећих ресурса

 ИПА 2013- Борба против 

организованог криминала

 Твининг пројекат 1.500.000 евра

Предложено за ИПА 2017 -опрема 

1.500.000 евра

Веза са активношћу 6.2.4.11.

Повећан број запослених у 

Јединици за финансијске истраге - 

тренутно су 59 од 105 

предвиђених радника запослени у 

Јединици за финансијске истраге

Спроведена обука

Годишњи извештај 

Јединица за 

финансијске истраге 

Министарства 

унутрашњих послова 

Активност у току. У складу са досадашњом коресподенцијом са Европском комисијом очекује се наставак договора око реализације одобрене TAIEX експертске 

мисије 

Новим Правилником о систематизацији радних места, Јединица за финансијске истраге ће имати додатна 2 радна места. У извештајном периоду 28 полицијских 

службеника је учествовало у реализацији 21 семинара и 2 радна састанка.       

 Полицијски службеници Јединице за финансијске истраге узели учешће у TAIEX Експертској мисији од 18.01. до 19.01.2018.године у организацији Тужилаштва 

за организовани криминал на тему „Процедуре за укључивљње представника релевантних државних органа у кривични поступак“.

Девети извештај

Полицијски службеници Јединице за финансијске истраге су узели учешће у TAIEX Експертској мисији од 16.04. до 17.04.2018.године у организацији 

Тужилаштва за организовани криминал на тему „Јачање капацитета за проактивне истраге“     

6.2.5.7. Спровести стручну обуку запослених која 

ће бити усмерена на унапређење 

механизама размене информација о 

финансијским истрагама на међународном 

нивоу, у складу са Оквирном одлуком 

2006/960/ПУП

Напомена: активност предвиђена у АП за 

Поглавље 23, потпоглавље Борба против 

корупције, активност 2.3.2.7.

Министарство унутрашњих 

послова -Јединица за 

финансијске истраге

 

Министарство правде 

Републичко јавно 

тужилаштво и  надлежни 

судски органи

IV квартал 2018. 

године.

IV квартал 2020. 

године.

ТАИЕКС посета експерата

ИПА 2013 - Борба против 

организованог криминала

Твининг пројекат 1.500.000 евра

Предложено за ИПА 2017 Лаки 

твининг 200.000 евра

Веза са активношћу 6.2.4.11.

Веза: активност предвиђена у 

Поглављу 23, Борба против 

корупције, активност 2.3.2.7.

Буџет Републике Србије

Анализа правног оквира о 

размени информација

Спроведена обука

Извештај стручњака о 

тренутном стању

Активност у току. У оквиру Твининг пројекта „Борба против организованог криминала“ ИПА 2013 у периоду од 08.05. до 16.05.2018.године у Служби за борбу 

против организованог криминала – Јединици за финансијске истраге реализована је активност која се односила на спровођење седмодневне обуке у Јединици за 

финансијске истраге МУП – а РС у Београду. Наставља се активност везана за отварање Канцеларије за повраћај имовине (АРО) у оквиру Јединице за финансијске 

истраге.      

6.2.5.8. Спровести анализу поделе надлежности  и 

процену потреба за развој капацитета у 

погледу успостављања и функционисања 

АРО Канцеларије у Министарству 

унутрашњих послова- Јединици за 

финансијске истраге  

Министарство унутрашњих 

послова

IV квартал 2015. 

године

Буџет Републике Србије ОЕБС

ТАИЕКС  

Спроведена анализа Писани извештај о 

извршеној анализи

Активност  реализована. Препоруке из извештаја који је израдио италијански стручњак Алберто Пердука имплементиране су кроз Закон о изменама и допунама 

Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела (у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији).



6.2.5.9 Успоставити АРО Канцеларију за повраћај 

имовине у оквиру Министарства 

унутрашњих послова- Јединице за 

финансијске истраге кроз измене Закона о 

одузимању  имовине проистекле из 

кривичног дела, измену подзаконског акта 

о унутрашњој организацији Министарства 

унутрашњих послова у циљу усаглашавања 

са Оквирном Одлуком 845/2007 ПУП

Министарство унутрашњих 

послова - Јединица за 

финансијске истраге  

II квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије

зависи од исхода анализе

Усвојен Закон   и Правилник о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији којим је 

успостављена АРО канцеларија

Службени гласник 

Републике Србије 

Одлука о усвојеној 

систематизацији Владе 

Републике Србије

Активност у току. У складу са активностима из овог Акционог плана, а које се односе на успостављање АРО канцеларије (Asset recovery office), Новим 

правилником о систематизацији дефинисано је да Јединица за финансијске истраге (ЈФИ) у Министарству унутрашњих послова обављати послове АРО 

канцеларије (Asset recovery office) као примарне контакт тачке у Републици Србији. Предузимају се континуиране активности у циљу успостављања АРО 

канцеларије (Asset recovery office) у Министарству унутрашњих послова, наставља се одржавање радних састанака у оквиру Министарства унутрашњих послова и 

других институција (Нaродна банка Србије и Министарсто финансије за доступност и проширење њихових база), именоване су особа у другим државним 

институцијама које ће бити задужене за комуникацију са будућом АРО канцеларијом (Министарство правде - Дирекција за управљање одузетом имовином,  – 

Министартва финансија - Управа за спречавање прања новца итд,  Израђен је  Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, као и 

надлежности Јединице за финансијске истраге Министарства унутрашњих послова, које усваја Влада Републике Србије. Успосатвљен је  сигурносни канал  - 

СИЕНА за комуникацију и размену информација са другим АРО канцеларијама  ( у сарадњи са Управом за међународну оперативну полицијску сарадњу), 

обезбеђена неопходна ИТ опрема .     У поступку реализација активности везано за обезбеђивање неопходног намештаја за АРО Кнацеларију.                                                                                                                                                                                                          

У сарадњи са  Управом за међународну оперативну полицијску сарадњу ИНТЕРПОЛ-ЕУРОПОЛ-СЕЛЕК, спроведана обука полицијских службеника Јединице за 

финансијске истраге везано за размену података путем сигурносног канала  - СИЕНА.

Упућена Иницијатива Министарству правде Републике Србије за измену и допуну Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела везано за стварање 

могућности да Јединица за финансијске истраге  води потребене евиденције о достављеним и примљеним информацијама што је једано од услова за формирање 

АРО Канцеларије.

6.2.5.10 Израдити предлог подзаконских аката 

(интерних аката Министарства 

унутрашњих послова) о поступању 

полицијских службеника и особља у 

проактивним истрагама, у циљу 

омогућавања  функционисања АРО 

Канцеларије

Министарство унутрашњих 

послова - Јединица за 

финансијске истраге

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије Усвојени подзаконски акти Потписана упутства 

(интерни) подзаконски 

акти

У току. Након почетка спровођења новог Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела утврђено је да Министарство унутрашњих послова неће 

усвајати подзаконски акт, већ ће се мењати делокруг надлежности Јединице за финансијске истраге кроз измене систематизације радних места. Усвајање 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у МУП омогућило је проширивање надлежности ЈФИ, која ће омогућити размену 

информација на међународном нивоу. 

6.2.5.11 Јачање капацитета Јединице за 

финансијске истраге кроз обуке о 

припреми за успостављање АРО 

Канцеларије

Министарство унутрашњих 

послова - Јединица за 

финансијске истраге

почевши од I 

квартала 2016. 

године у 

континуитету 

Буџет Републике Србије/ ТАИЕКС   

радионице

Особље едуковано о међународној 

сарадњи

Особље едуковано о методама 

размене информација, укључујући 

и спонтану размену информација

Извештај ЈФИ

  

ТАИЕКС   извештај

Активност у току. У сарадњи са  Управом за међународну оперативну полицијску сарадњу ИНТЕРПОЛ-ЕУРОПОЛ-СЕЛЕК, спроведана обука полицијских 

службеника Јединице за финансијске истраге везано за размену података путем сигурносног канала  - СИЕНА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.6.1. Анализа правног оквира који регулише 

надлежности Управе за спречавање прања 

новца и израда Препорука за даљи развој 

Управе у циљу потпуног усклађивања са 

Одлуком Савета

2000/642/ПУП

Министарство финансија – 

Управа за спречавање 

прања новца – директор

III квартал 2015. 

године

ТАИЕКС  - 2.250 евра

Буџет Републике Србије

559 евра за 2015. годину

Спроведена анализа са 

препорукама

Спроведена анализа, 

извештај са 

препорукама доступан и 

послат надлежним 

органима (министар 

финансија)

Активност реализована. Републику Србију су у периоду од 20 до 23. октобра 2014. године посетили експерти ТАИЕКС а, инструмента техничке помоћи 

Европске уније – Дорота Красинска, саветник министра, Министарство финансија Пољске и Гжегож Шћућински, главни експерт, Министарство финансија 

Пољске. Након посете, експерти су припремили извештај у којем се анализира правни оквир и ресурси намењени Управи за спречавање прања новца и дају 

препоруке за даље унапређење.

На основу коментара из извештаја поједине одредбе у нацрту Закона су измењене (из активности 6.2.6.2). 

Министарство финансија координира поступак усклађивања функционисања рада Управе са Законом о тајности података.

6.2.6.2 Сачинити предлог измена и допуна Закона 

о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма, у складу са препорукама 

анализе, како би се осигурала његова 

потпуна усклађеност са Одлуком Савета 

2000/642/ПУП

Министарство финансија - 

Управа за спречавање 

прања новца

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије

40.872 евра за 2015. годину

Усвојене измене и допуне Закона 

о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма

Службени гласник 

Републике Србије 

Активност реализована.  Активност реализована.  Народна скупштина  је 14. децембра 2017. године донела Закон о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма. Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 113/2017 од 17. 12. 2017. године. Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2018. године. Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о спречавању 

прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14).                                                                                                                                                                                                                       

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.6. ПРЕПОРУКА:  6 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Потпуно ускладити законски оквир који регулише активности Управе за спречавање 

прања новца

Потпуна усаглашеност са Одлуком Савета 2000/642/ПУП Боља заштита финансијског и нефинансијског система

6.2.7 ПРЕПОРУКА: 7 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Обезбедити да законодавни и институционални оквир омогућавају ефикасну 

заплену, конфискацију и управљање имовином стеченом извршењем кривичног дела 

што ће довести до повећаног броја одузимања и заплене                           

Потпуна усклађеност са правним тековинама Европске уније у циљу повећања броја 

одузимања и конфискације имовине од кривичних дела

 

Позитиван извештај Европске комисије

Количина одузете имовине која произилази из кривичних дела 



6.2.7.1. Сачинити предлог Закона о изменама и 

допунама Закона о одузимању имовине 

проистекле из кривичног дела у складу са 

претходно спроведеном анализом  у циљу 

побољшања ефикасности, у складу са 

Директивом ЕУ 2014/42

Напомена: иста активност је предвиђена у 

АП за Поглавље 23, потпоглавље Борба 

против корупције, 

2.3.5.1.

Такође, веза са активношћу 7.2.2. овог 

Акционог плана, потпоглавље Тероризам

Министарство правде,

Дирекција за управљање 

одузетом имовином

Народна Скупштина

III квартал 2016. 

године

Напомена: иста активност је 

предвиђена у АП за Поглавље 23, 

потпоглавље Борба против 

корупције, 

Усвојен Закон о изменама и 

допунама Закона о одузимању 

имовине проистекле из кривичног 

дела

Службени гласник 

Републике Србије  

Активност реализована. Закон о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела је усвојен 24.11.2016. и потпуно је усклађен 

са Директивом Европске уније 2014/42.  

6.2.7.2. Сачинити предлог подзаконских аката у 

области евидентирања, процене вредности  

и   управљања одузетом имовином 

Напомена: иста активност је предвиђена у 

АП за Поглавље 23, потпоглављеБорба 

против корупције, активност

2.3.5.2.

Министарство правде- 

државни секретар задужен 

за борбу против корупције

Дирекција за управљање 

одузетом имовином 

директор

I квартал 2017. 

године

Напомена: иста активност је 

предвиђена у Поглављу 23, Борба 

против корупције, 

2.3.5.2.

Усвојена подзаконска акта Службени гласник 

Републике Србије  

Активност је реализована. У Службеном гласнику РС, број 25/2018 објављена су следећа подзаконска акта:                                                      -- Упутствo o сaдржини 

и нaчину сaстaвљaњa зaписникa o oдузeтoj имoвини

Упутствo o нaчину прoдaje приврeмeнo oдузeтe пoкрeтнe имoвинe

 Прaвилник o пoступку зa прoцeну врeднoсти oдузeтe имoвинe                                                                                                                                                                                                                                     

6.2.7.3. Јачање материјалних и техничких 

капацитета Дирекције за управљање 

одузетом имовином кроз куповину 

софтвера за евиденцију одузете имовине 

Напомена: иста активност је предвиђена у 

АП за Поглавље 23, потпоглавље Борба 

против корупције, активност

2.3.5.3.

Министарство правде- 

државни секретар задужен 

за борбу против корупције

Дирекција за управљање 

одузетом имовином 

директор

I квартал 2017. 

године

Напомена: иста активност је 

предвиђена у Поглављу 23, Борба 

против корупције

2.3.5.3.

Инсталиран софтвер Извештаји стручњака за 

ИТ

Активност реализована.  Дирекција  за управљање одузетом имовином  је дана  25. новембра 2016. године покренула поступак јавне набавке за израду софтвера. 

Уговор о изради софтвера закључен је 07.12.2016. године. Нови софтвер је израђен и у току је његова имплементација у Дирекцији. Током 2016. године 

Дирекцији је испоручен софтвер дефинисан пројектним задатком из јавне набавке. Сређена је и проширена хијерархија (класификација). Верификован је садржај 

базе података. Развијен је независни Систем за генерисање извештаја. Сачињено је упутство за коришћење извештајног система, отворени налози корисницима и 

одржана презентација менаџменту и обуке запослених за коришћење извештајног система (13. и 16. новембра и 4. децембра).

6.2.7.4. Јачање капацитета Дирекције за 

управљање одузетом имовином кроз 

запошљавање и обуку, посебно у делу који 

се односи на управљање имовином 

заплењеном од правних лица

Напомена: иста активност је предвиђена у 

АП за Поглавље 23, потпоглавље Борба 

против корупције,активност

2.3.5.4.

Министарство правде, 

државни секретар задужен 

за борбу против корупције

Дирекција за управљање 

одузетом имовином 

директор

почев од I 

квартала 2016. 

године

континуирано за 

обуке 

Напомена: иста активност је  

укључена у буџет у Поглављу 23, 

Борба против корупције,

2.3.5.4.

Спроведена обука Извештаји о обукама Активност у току. Током 2018 године спроведено је 6 тродневних радионица на тему техника вођења финансијских истрага као и 2 тродневен радионице за 

управљање ударним групама, у чијем раду су учествовали и представници Дирекције за управљање одузетом имовином.

6.2.7.5. Побољшати међународну сарадњу 

потписивањем уговора са дирекцијама у 

региону и Европској унији

Напомена: иста активност је предвиђена у 

АП за Поглавље 23, потпоглавље Борба 

против корупције,активност

2.3.5.5.

Министарство правде-  

државни секретар задужен 

за борбу против корупције

Дирекција за управљање 

одузетом имовином 

директор

Континуирано Напомена: иста активност је 

укључена у буџет у Поглављу 23, 

Борба против корупције,

2.3.5.5.

Број закључених уговора са 

дирекцијама у региону и у 

Европској унији

Годишњи извештаји Активност у току. Покренута је наведена процедура. Прибављено је мишљење Министарства спољних послова у предмету  о правној природи ове врсте 

међународних уговора као и о поступку њиховог закључивања у складу са Бечком конвенцијом о уговорном праву и Законом о закључивању и извршавању 

међународних уговора. Израђен је Предлог уговора о деоби имовине са иностранством који ће бити достављен као Предлог основе за преговоре са 

заинтересованим странама. Тренутно се израђује нота којом се Република Србија обраћа земљама у региону са иницијативом да се закључе овакви уговори.                                                                                                                                                                                                                                      

6.2.7.6. Јачање капацитета запошљавањем нових 

кадрова и обучавањем постојећег  особља

Напомена: иста активност је предвиђена у 

АП за Поглавље 23, потпоглавље Борба 

против корупције, активност

2.3.5.6.

Министарство правде-  

државни секретар задужен 

за борбу против корупције

Дирекција за управљање 

одузетом имовином 

директор

I квартал 2017. 

године

Континуирано 

обуке

Напомена: иста активност је 

Укључена у буџет у Поглављу 23, 

Борба против корупције,

2.3.5.6.

Спроведена обука особља 

Дирекције и попуњена радна 

места

Извештаји о 

спроведеним обукама

Континуирано. У Дирекцији за управљање одузетом имовином је запослено 3 службеника на одређено време. Видети активност 6.2.7.4     



6.2.7.7. Спровести анализу поделе надлежности  и 

процену потреба за развој капацитета у 

погледу успостављања и функционисања 

АРО Канцеларије у Министарству 

унутрашњих послова- Јединици за 

финансијске истраге  

Веза: иста активност предвиђена у 6.2.5.8.

Министарство унутрашњих 

послова

IV квартал 2015. 

године

Буџет Републике Србије

ОЕБС

ТАИЕКС  

Веза  активност 6.2.5.8.

Спроведена анализа Писани извештај о 

извршеној анализи

Активност реализована. Видети 6.2.5.8

6.2.7.8. Успоставити АРО канцеларију за повраћај 

имовине у оквиру Министарства 

унутрашњих послова- Јединице за 

финансијске истраге кроз измене Закона о 

одузимању  имовине проистекле из 

кривичног дела, измену подзаконског акта 

о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова у 

циљу усаглашавања са Оквирном Одлуком 

845/2007 ПУП

Веза:

иста активност

6.2.5.9.

Министарство унутрашњих 

послова - Јединица за 

финансијске истраге

II квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије

 -процењена вредност, у 

зависности од исхода анализе

Усвојен Закон и Правилник о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места 

којим је успостављена АРО 

Канцеларија

Службени гласник 

Републике Србије и 

Правилник о 

унутрашњој 

организацији и 

систематизацији радних 

места Владе Републике 

Србије 

Активност у току.  У складу са активностима из овог Акционог плана, а које се односе на успостављање АРО канцеларије (Asset recovery office), Новим 

правилником о систематизацији дефинисано је да ће Јединица за финансијске истраге (ЈФИ) у Министарству унутрашњих послова обављати послове АРО 

канцеларије (Asset recovery office) као примарне контакт тачке у Републици Србији. Предузимају се континуиране активности у циљу успостављања АРО 

канцеларије (Asset recovery office) у Министарству унутрашњих послова:наставља се одржавање радних састанака у оквиру Министарства унутрашњих послова и 

других институција (Нaродна банка Србије и Министарсто финансије за доступност и проширење њихових база), именоване су особа у другим државним 

институцијама које ће бити задужене за комуникацију са будућом АРО канцеларијом (Министарство правде - Дирекција за управљање одузетом имовином,  – 

Министартва финансија - Управа за спречавање прања новца итд,  Израђен је  Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, као и 

надлежности Јединице за финансијске истраге Министарства унутрашњих послова, које усваја Влада Републике Србије,  наставак на успостављању сигурносног 

канала за комуникацију и размену информација са другим АРО канцеларијама  ( у сарадњи са Управом за међународну оперативну полицијску сарадњу), 

обезбеђена неопходна ИТ опрема, наставак на успостављању сигурносног канала-СИЕНА за комуникацију и размену информација са другим АРО канцеларијама 

.Одржан радни састанак  ИНТЕРПОЛ-ЕУРОПОЛ-СЕЛЕК, везано за могућност успостављање СИЕНА безбедносног канала у Јединици за финансијске истраге. 

Обезбеђена неопходна ИТ опрема. Упућена Иницијатива Министарству правде Републике Србије за измену и допуну Закона о одузимању имовине проистекле из 

кривичног дела везано за стварање могућности да Јединица за финансијске истраге  води потребене евиденције о достављеним и примљеним информацијама што 

је једано од услова за формирање АРО Канцеларије.

 


6.2.7.9. Израдити предлог подзаконских аката 

(интерних аката Министарства 

унутрашњих послова) о поступању 

полицијских службеника и особља у 

проактивним истрагама, у циљу 

омогућавања  функционисања АРО 

Канцеларије

Веза: иста активност:

6.2.5.10

Министарство унутрашњих 

послова - Јединица за 

финансијске истраге

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије Усвојени подзаконски акти Потписана упутства 

(интерни) законски акти

У току. Након почетка спровођења новог Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела утврђено је да Министарство унутрашњих послова неће 

усвајати подзаконски акт, већ ће се мењати делокруг надлежности Јединице за финансијске истраге кроз измене систематизације радних места. Усвајање 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у МУП омогућило је проширивање надлежности ЈФИ, која ће омогућити размену 

информација на међународном нивоу. 

6.2.7.10 Јачање капацитета Јединице за 

финансијске истраге у оквиру припрема за 

Успостављање АРО Канцеларије кроз 

обуке

Веза: иста активност: 6.2.5.11.

Министарство унутрашњих 

послова - Јединица за 

финансијске истраге

I квартал 2016. 

године и 

континуирано 

Буџет Републике Србије

ТАИЕКС   радионице

Особље едуковано о међународној 

сарадњи

Особље едуковано о начину 

размене информација, укључујући 

и спонтану размену информација

Извештај ЈФИ о раду на 

успостављању АРО 

Канцеларије

ТАИЕКС  извештај

Активност у току. У сарадњи са  Управом за међународну оперативну полицијску сарадњу ИНТЕРПОЛ-ЕУРОПОЛ-СЕЛЕК, спроведана обука полицијских 

службеника Јединице за финансијске истраге везано за размену података путем сигурносног канала  - СИЕНА.   

6.2.7.11. Јачање капацитета Јединице за 

финансијске истраге у оквиру 

Министарства унутрашњих послова, 

судова и тужилаштава кроз обуке

Министарство унутрашњих 

послова-Сектор финансија, 

људксих ресурса и 

заједничких послова

Министарство правде 

Дирекција за управљање 

одузетом имовином

Правосудна академија

I квартал 2016. 

године и 

континуирана  за 

обуке

Донација 

/Буџет Републике Србије

920 евра за 2015. годину

3.680 евра за 2016. годину           

3.680 евра за 2017. годину                      

3.680 евра за 2018. годину 

Буџет Републике Србије - укупно

11.960 евра

 ТАИЕКС      

Веза: активност 6.2.5.5. 

10 полицијских службеника 

Министарства унутрашњих 

послова обучено кроз ТАИЕКС  

15 полицијских службеника  

Министарства унутрашњих 

послова  обучено кроз ТАИЕКС   

радионице (за примену новог 

Закона)

 

Обучено 20 тужилаца и судија 

годишње                                              

Извештаји о 

спроведеним обукама

Континуирано.  У марту месецу 2018. године је одржан састанак судија апелационих судова који раде у одељењима судске праксе и начелника ЈФИ, као и 

начелника Одељења за финансијске истраге организованог криминала, како би се судије боље упознале са техникама израде финансијских извештаја, који се 

користе као доказ приликом одлучивања о захтевима за одузимање имовине у другом степену.                                                                                                                                                                                                                                                      

6.2.7.12. Јачање капацитета кроз  обуку о размени 

информација на међународном нивоу, у 

складу са Оквирном одлуком 2006/960 / 

ПУП 

Веза: активност 6.2.5.5. 

Напомена: предвиђено у АП за Поглавље 

23 активност

2.3.2.7.

Министарство унутрашњих 

послова-Управа 

криминалистичке полиције 

Служба за борбу против 

организованог криминала , 

Јединица за финансијске 

истраге -начелник

I квартал 2016. 

године

Веза: активност 6.2.5.5. Најбоља решења и пракса из 

Европске уније интегрисана у акте 

које предложе надлежни органи

Извештаји стручњака 

ТАИЕКС -а 

Активност реализована.  Активност је реализована кроз одржавање ТАИЕКС  експертске мисије од 22-24.3.2016 са немачким експертима чије препоруке су 

укључене у Закон о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела и у програм будућег тренинга. Немачки експерти поднели су 

извештај.                                                                                                                                                                                                                              



6.2.7.13. Унапредити нормативни оквир који се 

односи на регистрацију привредних 

субјеката, невладиних организација и 

повлашћених власника, посебно у погледу 

транспарентности власништва и 

омогућавања лакшег приступа органа 

таквим подацима, у складу са 4. 

Директивом о  спречавању прања новца

Веза: АП за сузбијање прања новца и 

финансирања тероризма,

активност 

2.2.3.1.

Министарство финансија - 

Пореска управа

Агенција за привредне 

регистре 

Стална координациона 

група за праћење 

спровођења националне 

Стратегије за

сузбијање прања новца и 

финансирања тероризма 

Народна скупштина 

Републике Србије

II квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 13.227 

евра -информације о најбољим 

праксама, јавне дебате

Израђене и усвојене измене и 

допуне Закона

Службени гласник 

Републике Србије  

Активност реализована. Законом о изменама и допунама  Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Сл. гласник РС бр. 30/18), који је у примени 

од 28.04.2018. године, измењен члан 29. тако да је ставом 9. прописано да:  “Агенција за привредне регистре не може извршити брисање привредног субјекта из 

прописаног регистра, регистровати статусне промене и вршити промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик 

организовања, прекид или друге промене података у вези обављања делатности предузетника, у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код 

привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је 

пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције, као и у периоду од добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу са овим 

законом, привремено одузет ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ. Агенција за привредне регистре може вршити промене података у вези 

обављања делатности предузетника у случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу са законом“.

Такође, скрећемо пажњу у оквиру активности 6.2.7.13 (Унапредити нормативни оквир који се односи на регистрацију привредних субјеката, невладиних 

организација и повлашћених власника, посебно у погледу транспарентности власништва и омогућавања лакшег приступа органа таквим подацима, у складу са 4. 

Директивом о  спречавању прања новца), по којој је за извештавање надлежна Пореска управа, да је 8. јуна 2018. године на снагу ступио Закон о централној 

евиденцији стварних власника којим се директно и у потпуности испуњава ова активност.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.8.1. Усвојити нову Стратегију за превенцију и 

сузбијање трговине људима и заштиту 

жртава у Републици Србији за период 

2016-2022и почетни Акциони план за 

спровођење за период 2016-2017

Министарство унутрашњих 

послова

Влада Републике Србије

II квартал 2016. 

године

 Спровођење и 

праћење 

континуирано до  

2022. године

укупан износ потребних новчаних 

средстава биће приказан у оквиру 

АП за Стратегију за превенцију и 

сузбијање трговине људима и 

заштиту жртава у Републици 

Србији

Влада Републике Србије усвојила 

стратегију и Акциони план

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Активност реализована. Дана 04.08.2017. године на седници Владе Републике Србије усвојена је Стратегија превенције и сузбијања 

трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године са пратећим Акционим планом за период 2017-2018. године („Сл. Гласник РС“, 

бр.77/2017).

6.2.8.2. Имплементирати нову Стратегију за 

превенцију и сузбијање трговине људима и 

заштиту жртава у Републици Србији за 

период 2015-2020 и почетни Акциони 

план за спровођење за период 2015-2016

Тим за имплементацију -

Министарство унутрашњих 

послова 

Национални координатор 

за трговину људима

Републичко јавно 

тужилаштво

Центар за заштиту жртава 

трговине људима

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

Министарство здравља

Министарство просвете

Министарство омладине и 

спорта

Министарство финансија,

Министарство правде

Безбедносно-

информативна агенција

организације цивилног 

друштва

II квартал 2016. 

године и на даље

Буџет Републике Србије 

Донација

други ресурси

745.121 евра за 2015. годину

706.341 евра за 2016. годину

ИПА 2014 Акциони документ, 

Подршка сектору унутрашњих 

послова 850.000 евра

Спроведене активности из 

Акционог плана 

Годишњи извештај АП 

Стратегију за 

превенцију и сузбијање 

трговине људима и 

заштиту жртава у 

Републици Србији

Активност се спроводи у континуитету. Дана 1. марта 2018. године одржан је други редовни састанак Посебне радне групе за спровођење и праћење Стратегије 

превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022, којом приликом је закључено да се почне са радом на изради 

другог Акционог плана за период 2019-2020. године и формулацијом активности које ће обухватити и препоруке ГРЕТА. 

Дана 7. јуна 2018. године у временском периоду од 09,00 до 13,30 часова у просторијама зграде Палата Србија – источно крило, сала 233, одржан је трећи 

састанак Посебне радне групе за спровођење и праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-

2022. и припремна радионица за израду новог Акционог плана за 2019. и 2020. годину за спровођење Стратегије.

6.2.8. ПРЕПОРУКА: 8 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Усвојити и спровести нову Стратегију и Акциони план за превенцију и борбу против 

трговине људима (између осталог предузети кораке усмерене у правцу усаглашавања 

прописа са правним тековинама Европске уније, проактивне идентификације и 

адекватне заштите жртава трговине људима, те санкционисања оних за које се 

утврди да су одговорни за трговину људима, дефинисати временски оквир и кораке 

за именовање Националног известиоца, а за борбу против трговине људима, све у 

складу са Директивом)

Даље подстицати ефикасност у поступању и специјализацију у оквиру полиције, те 

развити мере наменске политике на основу стратешког приказа стања у области 

трговине људима у земљи

Пуна хармонизација са правним тековинама Европске уније у области трговине људима 

и спровођење политике Европске уније која се односи на борбу против трговине људима

Побољшани механизми за сузбијање свих облика трговине људима, у складу са стандардима Европске уније, као адекватан одговор Републике Србије на појаву трговине људима 



6.2.8.3. Извршити праћење, извештавање  и 

евалуацију спровођења активности, из АП 

за  Стратегију за превенцију и сузбијање 

трговине људима и заштиту жртава у 

Републици Србији

Министарство унутрашњих 

послова - Национални 

координатор за борбу 

против трговине људима

II квартал 2016. 

године -у 

континуитету

Буџет Републике Србије                                

3.974 евра за 2016. годину

ТАИЕКС  2.250 евра за 2015. 

годину 

ТАИЕКС    2.250 евра за 2016. 

годину 

Евалуација у складу са 

показатељима предвиђеним у АП 

за  Стратегију за превенцију и 

сузбијање трговине људима и 

заштиту жртава у Републици 

Србији

Годишњи извештаји о 

плануАП за  Стратегију 

за превенцију и 

сузбијање трговине 

људима и заштиту 

жртава у Републици 

Србији

Активност се спроводи у континуитету.  Дана 17. октобра 2017. године  председник Савета за борбу против трговине људима и министар унутрашњих послова 

је донео Решење о образовању Посебне радне групе за спровођење и праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и 

заштите жртава 2017-2022. године. Израђен је извештај о праћењу и спровођењу Стратегије и АП за 2017. годину, као и први квартални извештај за 2018. годину. 

6.2.8.4. Спровести свеобухватну анализу 

усклађености домаћег законодавства са 

правним тековинама Европске уније у 

области борбе против трговине људима, с 

посебним фокусом на Директиву 

2011/36/ЕУ Директиву 2004/81/ЕЗ, 

Директиву 2012/29/ЕУ, укључујући и 

систем „Амбер аларм“

Министарство унутрашњих 

послова - Национални 

координатор за борбу 

против трговине људима у 

сарадњи са другим 

надлежним органима и 

организацијама цивилног 

друштва

I и II  квартал 

2016. године

Буџет Републике Србије 

1.987 евра за 2016. годину

ТАИЕКС   4.500 евра - октобар 

2015 године

ТАИЕКС   4.500 евра - децембар 

2015. године

ТАИЕКС   4.500 евра- фебруар 

2016. године

Успостављен ниво усклађености 

на основу препорука стручњака  

ТАИЕКС -а

Активност реализована . Министарство правде ангажовало је експерта да изради анализу. Нацрт анализе о усклађености са Директивом 2012/29 је израђен.

6.2.8.5. Усклађивање законодавног оквира на 

основу извршене анализе

Министарство унутрашњих 

послова  -Кабинет 

министра, у сарадњи са 

Министарством правде 

Министарством за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања

Министарством здравља

Центром за заштиту 

жртава трговине људима

 и организацијама 

цивилног друштва

IV квартал 2016. 

године 

до пријема у 

чланство 

Европске уније

Буџет Републике Србије 

267.993 евра за 2016. годину

Усвојене измене и допуне 

Кривичног законика Републике 

Србије

 

Усвојене измене и допуне Закона 

о социјалној заштити 

Усвојене измене и допуне Закона 

о бесплатној правној помоћи

Усвојене измене и допуне Закона 

о странцима

Усвојене измене и допуне Закона 

о здравственој заштити

 

Усвојене измене и допуне Закона 

о кривичном поступку

Службени гласник 

Републике Србије

Континуирано. Дана 01.11.2017. године Радној групи за израду измена и допуна Кривичног законика упућен је предлог за измену члана 184 Кривичног законика 

Посредовање у вршењу проституције, јер током поступања по важећем Кривичном законику, у пракси, када је неко искористио малолетно лице за проституцију 

навођењем, подстицањем, предајом другоме, та ситуација се третира као члан 184, став 2, односно кривично дело Посредовање у проституцији и захтева 

постојање наведених радњи, иако је иста радња, без неопходности постојања било каквог присилног елемента, те без неопходности пристанка малолетног лица, у 

члану 388 став 2 у вези става 1 и став 10, дефинисана као Трговина људима. Наведено је у складу са Директивом 2011/36/ЕУ Европског парламента.         

6.2.8.6. Предузети кораке ка проактивној 

идентификацији и адекватној заштити 

жртава трговине људима, у складу са 

Стратегијом

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања 

Центар за заштиту жртава 

трговине људима

у сарадњи са другим 

надлежним органима 

организацијама цивилног 

друштва

Почев од III 

квартала  2015. 

године и на даље

Веза:  активност 6.2.8.2. 

по 180.000 евра годишње 

Буџет Републике Србије - редовни 

буџет Центра за заштиту жртава 

трговине људима

Примењују се активности 

наведене у циљевима 3 и 4 у 

оквиру Стратегије 

Рана идентификација жртава, 

подршка жртвама у кривичном 

поступку, заштита сведока, 

побољшање статуса жртава путем 

компензације итд.

Годишњи извештај о 

АП за  Стратегију за 

превенцију и сузбијање 

трговине људима и 

заштиту жртава у 

Републици Србији

Активност се спроводи у континуитету.  Савет је у складу са усвојеним закључцима Прве седнице у циљу унапређења проактивног система откривања случајева 

трговине људима и ефикаснијег процесуирања учинилаца кривичног дела Трговина људима, 22. децембра 2017. године формирао Интерресорну радну групу за 

прилагођавање постојећих механизама сарадње надлежних органа и успостављање нових у складу са проактивним приступом. Интерресорну радну групу чине 

представници Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Инспекције рада, 

Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал и Криминалистичко-полицијске академије. Један од задатака Интерресорне радне групе 

је да изради анализу тренутног стања из области истрага трговине људима, како би се у 2018. години спроводиле проактивне истраге. 

6.2.8.7. Завршити поступак именовања 

Националног координатора за борбу 

против трговине људима у складу са 

Стратегијом

Министарство унутрашњих 

послова

Влада Републике Србије

По усвајању 

Стратегије

Трошкови активности биће 

познати по усвајању Стратегије и 

Акционог плана 

Именован Национални 

координатор за борбу против 

трговине људима

Годишњи извештај о 

АП за  Стратегију за 

превенцију и сузбијање 

трговине људима и 

заштиту жртава у 

Републици Србији

Активност реализована. Дана 6. октобра 2017. године Решењем Владе 24 број 119-9273/2017. године именован је за Национални координатор за борбу против 

трговине људима, што је један од предуслова за спровођење нове Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 

2017-2022. године.



6.2.8.8. Повећати капацитете полиције и 

тужилаштва кроз обуке и семинаре 

намењене специјализо-ваним полицајцима 

и тужиоцима који раде на предметима 

трговине људима, које организовати 

заједно са организацијама цивилног 

друштва

Министарство унутрашњих 

послова-Дирекција 

полиције- 

Управа криминалистичке 

полиције –

Служба за борбу против 

организованог криминала 

Републичко јавно 

тужилаштво,

Правосудна академија

III квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

13.020 евра

за 2015. годину

ИПА 2013 Борба против 

организованог криминала 

(трговина људима, дрогом, 

незаконита трговина оружјем, 

финансијска истрага)  Твининг 

1.500.000 евра

ОЕБС

Дефинисан план обуке од стране 

ОЕБС-а

Реализоване обуке и семинари

Извештаји о 

спроведеним обукама 

Активност је реализована.  У фебруару 2018. године је реалиована дводневна радионица на тему Сузбијање трговине људима - Приступ компензацији за жртве 

трговине људима, за судије основних и виших судова уз подршку савета Европе. 

У оквиру твининг уговора ИПА 2013 ''Борба против организованог криминала (трговина људима, дрогом, незаконита трговина оружјем, финансијска истрага)'', у 

периоду од 19-21. марта 2018. године реализована је основна обука у циљу побољшања комуникацијских вештина у области односа са јавношћу. Радионици је 

присуствовало 7 представника полиције и 2 представника тужилаштва.

6.2.8.9. Развити стратешки приказ у области 

трговине људима (стратешки приказ -

SOCTA за Републику Србију)

Министарство унутрашњих 

послова

IV квартал 2015. 

године 

Веза: активност 6.2.1.5. Стратешки приказ развијен

Прва SOCTA за Републику Србију

Годишњи извештај 

Министарства 

унутрашњих послова о 

предметима и 

политикама у  вези са 

трговином људима 

Активност реализована.Активност реализована децембра месеца 2015. године. Прва СОКТА (процена претњи тешког и организованог криминала) за Републику 

Србију је објављена на интернет страници Министарства унутрашњих послова 30.12.2015.Овај документ, израђен према методологији ЕВРОПОЛ-а, представља 

стратешки преглед тешког и организованог криминала у земљи.            

6.2.8.10. Побољшати организаци-оне капацитете 

Управе криминалистичке полиције кроз 

специјализацију инспектора на локалном и 

регионалном нивоу у области борбе 

против трговине људима, у складу са 

најбољом праксом Европске  уније

Министарство унутрашњих 

послова- Дирекција 

полиције-

Управа криминалистичке 

полиције –

Служба за борбу против 

организованог криминала 

Почев од II 

квартала 2015. 

године и на даље

ОЕБС – II квартал 2015. године

Буџет Републике Србије 

2.422 евра – I квартал 2016. 

године

опрема – донација/други ресурси

ИПА 2014 Акциони документ, 

Подршка Сектору унутрашњих 

послова- 1.500.000 евра за борбу 

против трговине људима

Веза: активност 6.2.8.2. 

Упознавање најбоље праксе у 

Европској унији кроз студијске 

посете

Измењен Правилник о 

унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у 

погледу улоге 

Управе криминалистичке 

полиције у истрагама предмета 

трговине људима

Усвојени правилници  Активност у току. Дана 15.03.2018. године депешом Дирекције полиције формирани су полицијски тимови у свим подручним полицијским управама и у оквиру 

СБПОК-а и који су под надлежношћу Управе криминалистичке полиције. Полицијски тимови ће функционисати до распоређивања полицијских службеника у 

складу са новом систематизацијом. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова у Управи 

криминалистичке полиције предвиђено је Одељење за сузбијање трговине људима и кријумчарења људи са три Одсека: Одсеком за сузбијање трговине људима 

(7+1), Одсеком за анализу размену информација и превенцију трговине људима (8+1) и Одсек за сузбијање кријумчарења људи (6+1). У ППУ за град Београд, 

формиран је Одсек за сузбијање трговине људима и кријумчарења људима са групом за сузбијање трговине и кријумчарења људима, у ППУ Ниш, Нови Сад, 

формирани су Одсеци за сузбијање трговине људима и кријумчарење људи а у другим ППУ у оквиру Одељења/одсека криминалистичке полиције, групе за 

сузбијање крвних и сексуалних деликата и трговину људима.

6.2.8.11. Извршити анализу постојећег 

законодавног и институцио-налног оквира 

за успостављање Заједничких истражних 

тимова у складу са Одлуком 

2002/465/ПУП

Министарство унутрашњих 

послова-Дирекција 

полиције-

Управа криминалистичке 

полиције-

Служба за борбу против 

организованог криминала

Републичко јавно 

тужилаштво

II квартал 2017. 

године и 

континуирано

Предложено за ИПА 2017 Лаки 

твининг 200.000 евра 

ТАИЕКС  радионица - 

3.450 евра

Спроведена анализа Извештај са 

препорукама на основу 

спроведене анализе

Активност у току. Дана 14.03.2018. године за наведену активност поднета је апликација за TAIEX експертску мисију. Апликација је одобрена под референтним 

бројем 66833 (TAIEX Expert Mission on the establishment of joint investigation teams in accordance with decision 2002/465 / PUP) и њено спровођење је планирано у 

периоду 11-13.09.2018. године уз помоћ експерата из Словеније. У току је реализација техничких аспеката активности у комуникацији са представницима 

Европске комисије, односно детаља везаних за предлагање, ангажовање експерата, дефинисање агенде и учесника радионице.

6.2.8.12. Израдити подзаконски акт који се односи 

на методологију рада Заједничких 

истражних тимова у складу са 

спроведеном анализом

Министарство унутрашњих 

послова-

Дирекција полиције-

Управа криминалистичке 

полиције –

Служба за борбу против 

организованог криминала

Републичко јавно 

тужилаштво

Министарство правде

II квартал  2019. 

године

Предложено за ИПА 2017 Лаки 

твининг 200.000 евра

Усвојен подзаконски акт и 

методологија

Потписано упутство 

(интерно)

 Усвојен подзаконски 

акт и методологија

Активност у току. Видети под 6.2.8.11. Као резултат претходне активности, на основу закључака радионице биће упућен предлог за израду подзаконског акта. 

6.2.8.13. Јачање техничких капацитета 

Министарства унутрашњих послова за 

оснивање Заједничких истражних тимова 

у предметима трговине људима

Министарство унутрашњих 

послова-Дирекција 

полиције-

Управа криминалистичке 

полиције- 

Служба за борбу против 

организованог криминала

IV квартал 2020. 

године

Предложено за ИПА 2017 Лаки 

твининг 200.000 евра

Предложено за ИПА 2017 опрема 

1.500.000 евра 

                                                                   

Веза са активношћу 6.2.5.6.

Набавка техничке опреме

Обука корисника опреме

Инсталација техничке 

опреме

Активност у току и спроводи се кроз ИПА 2014, којим је предвиђена набавка опреме за полицијске службенике који се баве сузбијањем трговине људима, а чија 

се реализација планира у трећем и четвртом кварталу 2018. године. 



6.2.8.14. Јачање људских ресурса у спровођењу 

истраге о трговини људима кроз обуке 

Министарство унутрашњих 

послова-

Дирекција полиције-

Управа криминалистичке 

полиције –

Служба за борбу против 

организованог криминала, 

Републичко јавно 

тужилаштво

Почевши од 2016. 

године и на даље

Предложено за ИПА 2017 Лаки 

твининг 200.000 евра

Радионице

Обуке

Експертске мисије 

Студијска посета 

Обучено најмање 40 полицијских 

службеника који раде у области 

борбе против трговине људима и 

наставак обука

Извештај са радионице

Обуке 

Студијске посете

Активност у току.   Видети 6.2.8.8.

6.2.8.15. Оснивање канцеларије Националног 

известиоца

Влада Републике Србије Током 2019. 

године

трошкови ће бити накнадно 

одређени

Основана институција 

Националног известиоца

Службени гласник 

Републике Србије

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.9.1.1 Нацрт предлога релевантних 

подзаконских аката у циљу побољшања 

организационих, кадровских и техничких 

капацитета за борбу против високо-

технолошког криминала

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа Криминалистичке 

полиције –

Служба за борбу против 

организованог криминала

Министарство правде

 Републичко јавно 

тужилаштво

Посебно тужилаштво за 

борбу против високо-

технолошког криминала

Државно веће тужилаца

Министарство финансија

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

4.968 евра  за 2016. годину

Усвојени релевантни подзаконски 

акти

Службени гласник 

Републике Србије

Aктивност је у току. У јануару 2018 год. министар унутрашњих послова је донео Решење којим се образује Посебна радна група за израду Предлога стратегије за 

борбу против високотехнолошког криминала и Акционог плана за њено спровођење. Обавеза израде овог документа произилази из прелазних мерила за Поглавље 

24 - „Правда, слобода и безбедност“. У изради Стратегије за ВТК и Акционог плана је ангажован велики број релевантних институција у Републици Србији. 

Крајем Јуна 2018. год. радна група је завршила свој посао и направила нацрт Националне стратегије и Акционог плана, а рок за усвајање ових стратешких 

докумената је септембар 2018. год. Јавна расправа је у току у вези наведених докумената. Поред тога, Министарство правде формирало је радне групе за измену 

Кривичног законика и Законика о кривичном поступку у циљу усклађивања са европским и интернационалним стандардима, између осталог и у области 

високотехнолошког криминала. По спровођењу измена и допуна наведених законских прописа приступиће се измени релевантних подзаконских аката. 

Представници Републичког јавног тужилаштва и Посебног тужилаштва за високотехнолошки криминал су чланови наведених радних група. Новим Правилником 

о систематизацији Одељење за борбу против организованог криминала ће имати 4 више радна места.

6.2.9.1.2. Јачање капацитета Посебног тужилаштва 

за борбу против високо-технолошког 

криминала

Министарство правде

Државно веће тужилаца

 

Посебно тужилаштво за 

борбу против високо-

технолошког криминала

II квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

Запошљавање нових радника (7)

106.272 евра за 2016. годину  

106.272 евра за 2017. годину 

106.272 евра   за 2018. годину 

Буџет Републике Србије - укупно

345.384 евра

Опрема 

Биће накнадно одређено  из 

постојећих ресурса

ТАИЕКС :

7.800 евра  за 2016. годину 

7.800 евра  за 2017. годину  

7.800 евра  за 2018. годину  

ТАИЕКС   УКУПНО: 23.400 евра

Систематизација проширена за:

2 заменика јавних тужилаца

 

2 помоћника тужилаца  

3 члана административног особља

 

обезбеђени адекватни 

материјално  технички услови

Службени гласник 

Републике Србије

Извештаји о набавци 

опреме

ТАИЕКС  - извештај 

Активност делимично реализована .Нема измена у односу на претходни извештајни период. 

6.2.9.1.3. Јачање капацитета Посебног тужилаштва 

за борбу против високо-технолошког 

криминала, Одељења за борбу против 

високо-технолошког криминала 

Министарства унутрашњих послова, 

судова и других релевантних институција 

кроз обуке

Правосудна академија

Министарство унутрашњих 

послова

Сектор људских ресурса 

Почев од 2015. 

године  у 

континуитету

Буџет Републике Србије 

ТАИЕКС   

Студијске посете

IPA II & Савет Европе – 

iPROCEEDS, буџет 5.56 милона 

евра, трајање од 1 јануара 2016 – 

30 јуна 2019

Обучени припадници органа за 

спровођење закона задужени за 

борбу против високо-технолошког  

криминала

Годишњи извештаји Активност у току. Настављене се обуке јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на тему високотехнолошког криминала. Сходно програму обука израђеном 

од стране експерата Савета Европе, у оквиру пројекта iProceeds, од 11. до 14.06.2018. године одржан је други циклус основног тренинга  намењен судијама и 

тужиоцима на тему интернет криминала, електронских доказа и  приходима од интернет криминала.                                                                                                                                                                                               

У Септембру 2017. год., МУП РС се укључио у спровођење регионалног пројекта у организацији ОЕБС-а „Изградња капацитета за представнике полиције и 

правосуђа укључене у борбу против високотехнолошког криминала“. У овај пројекат је укључено пет (5) земаља Западног Балкана (Албанија, БиХ, Црна Гора, 

Македонија и Србија) и његово спровођење ће трајати три (3) године (2017 – 2020). Вредност наведеног пројекта је 1.040.000 ЕУР. У спровођењу истог учествују 

припадници полиције, тужилаштва и судова. У оквиру овог пројекта, као прва фаза, организовано је укупно шест (6) тренинга у периоду Фебруар – Мај 2018. год. 

на Полицијској академији у Тирани, Албанија за четири (4) учесника из сваке земље, а важан део обуке је тзв. „Тренинг тренера“. Предавачи и тренери су са 

релевантних европских институција.       

.

6.2.9.1 ПРЕПОРУКА: 9 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Обезбедити даљу специјализовану обуку и јачање капацитета органа за спровођење 

закона надлежних за борбу против високотехнолошког криминала

Унапређен степен обучености и искуства свих запослених 

Развијени одговарајући модели за спровођење, праћење и евалуацију 

Боља опремљеност

Степен знања и квалитета рада свих запослених

Мера у којој је обезбеђено одговарајуће спровођење, праћење и начин процене

Боља опремљеност



6.2.9.1.4. Успоставити специјализовани Одсек за 

истраге злоупотребе кредитних картица, е- 

трговине и е-банкарства у оквиру 

Министарства унутрашњих послова - 

Службе за борбу против организованог 

криминала - Одељења за борбу против 

високо-технолошког криминала предвиђен 

број радних места 26 (1 + 25), односно 1 

руководилац, 15 радника за кривичне 

истраге и 10 радника за заплену и анализу 

дигиталних доказа (дигитална форензика)

Министарство унутрашњих 

послова

II квартал 2016. 

године 1 + 5 

премештаја

IV квартал 2016. 

године - 6 

премештаја

II квартал 2017. 

годинр - 7 

премештаја II 

квартал 2018. 

године. - 7 

премештаја 

набавка опреме, 

опремање 

канцеларија 

извршиће се 

постепено у 

складу са 

запошљавањем 

кадрова у 

континуитету за 

период 2015-2019 

Буџет Републике Србије 

премештај запослених (26)

3.000 евра  за 2015. годину 

4.000 евра  за 2016. годину 

4.000 евра  за 2017. годину 

4.000 евра  за 2018. годину

Буџет Републике Србије -укупно

15.000 евра

ТАИЕКС   радионице: 

6.450 евра  за 2015. годину 

6.450 евра  за 2016. годину 

6.450 евра  за 2017. годину 

6.450 евра  за 2018. годину 

ТАИЕКС  - укупно 25.800 евра

Предложено за ИПА 2017 

1.500.000 евра

Опрема - постојећи ресурси за 26 

запослених-

биће накнадно одређено 

Веза са активношћу 6.2.4.11

Успостављен  Одсек и развијени 

технички капацитети за 

постизање најбољих резултата

Годишњи извештај 

Министарства 

унутрашњих послова

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова усвојен је 15.06.2018. године. Наведеним 

правилником предвиђено је формирање Одсека за сузбијање злоупотреба у области електронске трговине, електронског банкарства и платних картица на 

интернету са укупним бројем радника од пет (5) полицијских службеника (1 + 4, односно шеф одсека и четири (4) криминалистичка инспектора). Планирано 

попуњавање радних места је делом од постојећих криминалистичких инспектора у Одељењу, а део ће бити попуњен релокацијом службеника из других 

организационих јединица МУП-а.              

6.2.9.1.5. Успоставити специјализовани Одсек за 

сузбијање нелегалног и штетног садржаја 

на интернету, у оквиру Министарства 

унутрашњих послова - Службе за борбу 

против организованог криминала - 

Одељења за борбу против високо-

технолошког криминала 

овај Одсек ће истраживати и дечију 

порнографију-предвиђен број радних 

места је 21 (1 + 20), односно 1 

руководилац и 10 радника за кривичне 

истраге и 10 радника на заплени и анализи 

дигиталних доказа (дигитална форензика), 

и успостављање аутоматизованог система 

подршке овом одсеку (компјутерски 

систем за анализу фото и видео материјала 

са дечијом порнографијом)

Министарство унутрашњих 

послова 

II квартал 2016. 

године- 6 (1 + 5) 

премештаја

IV квартал 2016. 

године- 5 

премештаја

II квартал 2017. 

године - 5 

премештаја

II квартал 2018. 

године - 5 

премештаја

куповина опреме,

опремање 

канцеларија, итд. 

сукцесивно у 

зависности од 

прерасподеле

кадра за период 

2015-2018.

Буџет Републике Србије 

премештај  21 запосленог 

3.000 евра за 2015. годину 

4.000 евра за 2016. годину

4.000 евра за 2017. годину  

4.000 евра за 2018. годину

Буџет Републике Србије – укупно

15.000 евра

ТАИЕКС   радионице

6.450 евра за 2015. годину  

6.450 евра за 2016. годину 

6.450 евра за 2017. годину 

6.450 евра за 2018. годину

ТАИЕКС   укупно

25.800 евра

Опрема постојећи ресурси за 21 

запосленог биће накнадно 

одређено 

Успостављен Одсек и развијени 

технички капацитети за 

постизање најбољих резултата

Годишњи извештај 

Министарства 

унутрашњих послова

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова усвојен је 15.06.2018. године. Наведеним 

правилником предвиђено је формирање Одсека за сузбијање недозвољених и штетних садржаја на интернету са укупним бројем радника од пет (5) полицијских 

службеника (1 + 4, односно шеф одсека и четири (4) криминалистичка инспектора). Планирано попуњавање радних места је делом од постојећих 

криминалистичких инспектора у Одељењу, а део ће бити попуњен релокацијом службеника из других организационих јединица МУП-а. 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.9.2.1. Анализирати постојећи законодавни оквир 

како би се утврдио степен његове 

усклађености са правним тековинама 

Европске уније и стандардима Европске 

уније

Министарство правде

Министарство трговине, 

туризма и 

телекомуникација

Министарство унутрашњих 

послова

Републичко јавно  

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

1.490 евра за 2015. годину

ТАИЕКС  - 13.500 евра за 2015. 

годину

Спроведена анализа ТАИЕКС  - извештај Активност реализована  Експерт Канцеларија за техничку помоћ и размену информација из Брисела  - ТАИЕКС спровео је  анализу и дао препоруке. Наиме, у 

периоду од 30. марта до 31., 2016. ТАИЕКС  експертска мисија је одржана у Републичком јавном тужилаштву како би се утврдио степен хармонизације 

националног законодавног оквира са правним тековинама Европске уније. Анализа је спроведена у сарадњи са представницима Републичког јавног тужилаштва, 

Тужилаштва за високотехнолошки криминал, Министарство унутрашњих послова - Одељења за борбу против високотехнолошког криминала, Министарства 

правде и Министарства трговине, туризма и телекомуникације којом приликом су дате препоруке за измену релевантног законодавства у циљу усклађивања са 

правним тековинама.  

6.2.9.2 ПРЕПОРУКА: 9 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Ускладити законодавство Републике Србије са Директивом 2013/40 и другим 

правним тековинама и стандардима Европске уније у области борбе против 

високотехнолошког криминала - ПРЕПОРУКА ИЗ ТЕКСТА

Потпуна усклађеност са европским законодавством у области високотехнолошког 

криминала

Побољшани механизми за сузбијање свих облика високотехнолошког криминала, у складу са стандардима Европске уније



6.2.9.2.2. Израдити предлоге закона и подзаконских 

аката на основу извршене анализе

Министарство правде

Министарство унутрашњих 

послова 

Министарство трговине, 

туризма и 

телекомуникација

Републичко јавно  

тужилаштво

I квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије –биће 

накнадно одређено

Усвојени закони и подзаконски 

акти

Службени гласник 

Републике Србије

Активност није реализована. Нема измена у односу на претходни извештајни период. Очекује се да радна група за израду предлога измене релевантних закона у 

овој области ускоро почне са радом.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.9.3.1. Сачинити и потписати споразуме о 

сарадњи између државних органа и 

организација цивилног друштва у борби 

против високо-технолошког криминала

Републичко јавно 

тужилаштво

Министарство унутрашњих 

послова 

Министарство правде.

II квартал 2016. 

године 

Буџет Републике Србије 

994 евра за 2015. годину

Потписани споразуми о сарадњи Годишњи извештаји о 

сарадњи

Континуирано. Настављена је сарадња са релевантним удружењима грађана и организацијама цивилног друштва, са којима се разматра закључивање споразума о 

сарадњи.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.10.1.1. Побољшати размену информација и 

обавештајних података кроз учешће у 

Експертске групе за ватрено оружје 

земаља југоисточне Европе и Европске 

експертске групе за ватрено оружје

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа криминалистичке 

полиције

Служба за борбу против 

организованог криминала  - 

Одељења за сузбијање 

општег организованог 

криминала начелник

У континуитету Без трошкова Потписивање Меморандума о 

оснивању групе експерата

Именовање контактне тачке 

експертске групе 

Размењена одређена количина 

информација

Годишњи извештај 

Министарства 

унутрашњих послова

Континуирано ..У претходном периоду, од потписивања Меморандума о формирању групе експерата земаља југоисточне Европе спроведено је више заједничких 

оперативних акција којом приликом је размењен већи број оперативних информација које се односе на проблематику сузбијања кријумчарења оружја. У 

извештајном периоду одржано је четири састанка, на којима је размењено 8-10 информација.

6.2.10.1.2. Јачање стручних капацитета на 

регионалном нивоу кроз  учешће у 

радионицама о улози правних лица, као 

извора информација у сузбијању 

незаконите трговине оружјем

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа криминалистичке 

полиције

Служба за борбу против 

организованог криминала  - 

Одсека за сузбијање 

кријумчарења оружја и 

опасних материја- шеф 

Одсека 

Управа за управне послове, 

у сарадњи са другим 

надлежним институцијама

II квартал 2016. 

године 

II квартал 2016. 

године 

ТАИЕКС  - 2.450 евра за 2016. 

годину

ТАИЕКС  - 2.450 евра за 2016. 

годину

Обучено 30 полицијских 

службеника

Обучено 30 полицијских 

службеника

Извештај ТАИЕКС  -а Активност реализована.   Две радионице у организацији Канцеларије за техничку помоћ и размену информација из Брисела - ТАИЕКС (23-24.2. 2016 и 16-

17.6.2016) одржане су на ове теме и 60 полицијских инспектора (чланови наменског тима) су похађали обуке.                        

6.2.10.1.3. Јачање стручних капацитета наменских 

тимова за сарадњу кроз Југоисточну 

експертску групу за ватрено оружје 

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа криминалистичке 

полиције

Служба за борбу против 

организованог криминала 

–Одсек за сузбијање 

кријумчарења оружја и 

опасних материја – 

шеф Одсека

II квартал 2016. 

године 

ТАИЕКС  - 2.250 евра

ТАИЕКС  – 2.900 евра

Буџет Републике Србије 

1.800 евра за 2015. годину

Обучено 30 полицијских 

службеника

Извештај са радионице Активност реализована.  Радионице у организацији Канцеларије за техничку помоћ и размену информација из Брисела - ТАИЕКС одржана је у периоду 29-

30.11. 2016. године којом приликом је 30 полицајаца чланова наменских тимова прошло обуку.    

6.2.9.3 ПРЕПОРУКА: 9 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Ојачати сарадњу између државних органа и институција цивилног друштва у борби 

против високотехнолошког криминала

Унапређена сарадња између државних органа и институција цивилног друштва у борби 

против високотехнолошког криминала 

Побољшан ниво ефикасности државних органа

Ниво ефикасности државних органа у борби против високотехнолошког криминала и сексуалне експлоатације деце, повећање транспарентности, степен учешћа цивилног друштва 

6.2.10.1 ПРЕПОРУКА: 10 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Успоставити наменске тимове стручњака за унапређење сарадње са земљама 

чланицама Европске уније и земљама западног Балкана са циљем повећања протока 

информација и обавештајних података у вези са недозвољеном трговином ватреног 

оружја

Потпуна усклађеност са правним тековинама Европске уније на основу плана који 

дефинише различите кораке

Република Србија је равноправан партнер са државама чланицама Европске уније и земљама западног Балкана у превенцији и борби против незаконите трговине ватреним оружјем



6.2.10.1.4. Побољшати сарадњу наменског тима са 

свим надлежним органима и релевантним 

трећим лицима у друштву (произвођачима, 

удружењима)

Министарство унутрашњих 

послова- Управа 

криминалистичке полиције 

Служба за борбу против 

организованог криминала - 

Одсек за сузбијање 

кријумчарења оружја и 

опасних материја – 

шеф Одсека

II квартал 2016. 

године и након 

тога

Буџет Републике Србије 

332 евра годишње

Посета и успостављање контакта 

између наменских тимова, 

надлежних органа и трећих лица

Годишњи извештај Континуирано . Дана 05.12.2017. године одржан је састанак са представницима Холдинг корпорације „Крушик“ из Ваљева као једном од произвођача 

наоружања и војне опреме. Састанак је одржан у циљу унапређења сарадње и благовременог информисања како би се спречиле евентуалне злоупотребе од стране 

запослених у тој наменској производњи.      

6.2.10.1.5. Извршити специјализацију полицијских 

службеника кроз радионице како би се 

омогућило функционисање наменских 

тимова са циљем повећања протока 

информација и обавештајних података у 

вези са незаконитом трговином ватреним 

оружјем

Министарство унутрашњих 

послова – 

Управа криминалистичке 

полиције 

Служба за борбу против 

организованог криминала 

– 

шеф Одсека за сузбијање 

кријумчарења оружја и 

опасних материја –

шеф Одсека

IV квартал 2016. 

године

ИПА 2013 Борба против 

организованог криминала – 

Твининг 1.500.000 евра

Одржане радионице 

Обучено 80 полицијских 

службеника

Извештај о обуци Активност реализована. Ова активност је предвиђена за други квартал 2016. године, али се континуирано спроводи током 2017. године, јер је њен буџет 

обухваћен пројектом ИПА 2013. Најновије радионице за Стални тим организоване су са Твининг партнером из француске полиције у периоду од 04.10. до 

13.10.2017. реализована је студијска посета у Р Француској на којој је учествовало 8 полицијских службеника. Такође у периоду од 17-19.10.2017., 14-17.11.2017. 

и 21-23.11.2017. године одржане су радионице за полицијске службенике чланове Сталног тима.       

6.2.10.1.6 Извршити специјализацију полицијских 

службеника Управе  криминалистичке 

полиције у локалним и регионалним 

јединицама Министарства  да спроводе 

проактивне, реактивне и паралелне 

истраге кријумчарења оружја

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа криминалистичке 

полиције

Служба за борбу против 

организованог криминала 

IV квартал 2017. 

године и 

континуирано 

ТАИЕКС  - 3.450 евра

Биће предложено за ИПА 2017 

лаки твининг 

250.000 евра

Обучени полицијски службеници Извештај са радионица Активност се континуирано спроводи.  У сарадњи са Твининг партнером из полиције Републике Француске у периоду од 07.06. до 08.06.2018. реализована је 

радионица за израду приручника о поступању полицијских службеника у случају проналаска оружја, на којој је учествовало 10 полцијских службеника. Такође у 

периоду од 12.06. до 15.06.2018. године одржана је радионица на којој је присуствовало 17 полицијских службеника, где је представљена улога и значај НКТЦ са 

акцентом на балистичка вештачења ватреног оружја и муниције а све у циљу прикупљања доказа у случајевима извршења кривичног дела. Са реализацијом ове 

последње две активности завршен је пројекат Борба против организованог криминала, којим је била обухваћена и проблематика сузбијања кријумчарења ватреног 

оружја а самим тим и ова активност је реализована.

6.2.10.1.7 Повећање административних капацитета 

за спровођење истрага и прикупљање 

доказа уз примену посебних доказних 

радњи у случајевима међународног 

кријумчарења оружја, путем запошљавања 

нових радника у складу са новим 

Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа криминалистичке 

полиције

Служба за борбу против 

организованог криминала  

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије – биће 

накнадно одређено

Повећан број међународних 

истрага кријумчарења оружја

Извештај Министарства 

унутрашњих послова

Активност у току.   У временском периоду од 01.01.2018 године до 30.06.2018. године полицијски службеници Министарства унутрашњих послова поднели су 

укупно 747 кривичних пријава за кривично дело "Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја" из члана 348. Кривичног 

законика Републике Србије, том приликом одузето је укупно 815 комада различитих врста и марки ватреног оружја и 33.964. комада муниције различитог 

калибра. Правилник о унутрашњој организацији радних места у Министарству унутрашњих послова усвојен је 15.06.2018. године,  самим усвајањем Правилника 

предвиђено је проширење за још два радна места. 

6.2.10.1.8. Потписивање радних аранжмана са  

ЕВРОПОЛ-овом фокалном тачком за 

ватрено оружје 

Веза: активност 6.1.1.7.

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа криминалистичке 

полиције

Служба за борбу против 

организованог криминала, 

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу

Веза: активност са 

активношћу 6.1.1.7.

II квартал 2016. 

године и 

континуирано

Буџет Републике Србије 

207 евра за 2015. годину

У складу са активношћу 6.1.1.7.

Повећан број информација 

размењених путем SIENA, број 

информација послатих централној 

тачки ЕВРОПОЛ-а за ватрено 

оружје од стране Управе 

криминалистичке полиције кроз 

ЕВРОПОЛ (допринос)

Активност реализована.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ова активност је реализована, дана 24.02.2017. године потписан је радни аранжман са Еурополом. Испред Министарства унутрашњих пословаод стране 

Дирекције полиције достављено је Решење број 01-663/17-2, донето од стране потпредседника Владе и министра унутрашњих послова којим су именоване 

Фокалне тачке за ватрено оружје.

6.2.10.1.9. Спровести обуке о најбољим праксама у 

вези са истрагама које се баве 

онеспособљавањем оружја

Министарство унутрашњих 

послова- 

Управа криминалистичке 

полиције

Служба за борбу против 

организованог криминала  

II квартал 2016. 

године

ТАИЕКС   - радионице за 30 

полицајаца 

2.900 евра

Буџет Републике Србије 

1.800 евра за 2016. годину

ОЕБС 

Обучено 30 полицијских 

службеника

Активност реализована.                                                                                                                                                                                                                                                   

Радионица Канцеларије за техничку помоћ и размену информација из Брисела  - ТАИЕКС организована је за 30 полицијских инспектора, чланова наменских 

тимова. у периоду 29.-30. март 2016 године.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.10.2. ПРЕПОРУКА: 10 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Правна усклађеност у области стицања и поседовања ватреног оружја Потпуна усклађеност са правним тековинама Европске уније у области стицања и 

поседовање оружја

Повећана општа безбедност грађана смањењем броја оружја у незаконитом поседу и смањењем злоупотребе оружја у законитом поседу



6.2.10.2.1. Јачање капацитета кроз обуку особља о 

примени новог Закона о оружју и 

муницији

Министарство унутрашњих 

послова - Управа за 

управне послове, помоћник 

начелника Управе

I квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

48.672 евра за 2015. Годину

Донације: UNDP (SEESAC)

Израђен и усвојен Програм обуке

Одржано 10 семинара - обучен 

331 полицијски службеник који 

ради на пословима у вези са 

оружјем 

Извештај о 

организованим обукама

Активност реализована. Обучено особље успешно примењује стечено знање. У извештајном периоду није било активности.

6.2.10.2.2. Успостављање новог ИТ система за обраду 

примљених захтева и издавање 

докумената тако да буду у складу са 

усвојеним Законом

Министарство унутрашњих 

послова – 

Управа за управне послове, 

помоћник начелника 

Управе Сектор за 

аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе технологије

IV квартал 2016. 

године 

Донација:

UNDP (SEESAC) – хардвер и 

софтвер из пројекта - биће 

накнадно одређено 

Успостављен нови систем за 

спровођење Закона

Извештај  

Министарства 

унутрашњих послова 

SATIT

Активност реализована.  Активност је реализована на основу буџетских средстава и успостављен је нови ИТ систем за обраду примљених захтева и издавање 

докумената у складу са новим Законом о оружју и муницији    Донација софтвера и хардвера није реализована, јер је SEESAC доставио информацију да се 

приоритети опредељују у складу са Одлуком Савета Европе 2013 730/CFSP, те да ће се средства за финансирање наведене активности обезбедити након 

финансирања одређених  других приоритета. Рок када ће бити испуњени услови за донацију није опредељен.                                           У извештајном периоду није 

било активности.                                                                                                                                                                                                                                                              

6.2.10.2.3. Јачање капацитета кроз обуку запослених 

о примени новог система за обраду 

примљених захтева за набавку, 

регистрацију и ношење оружја и издавање 

докумената

Министарство унутрашњих 

послова - Управа за 

управне послове, помоћник 

начелника Управе Сектор 

за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе технологије

I квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

48.960  евра за 2015. годину

Донација:

UNDP (SEESAC) – хардвер и 

софтвер из пројекта - биће 

накнадно одређено 

Одржано 18 семинара –

Обучен 331 полицијски 

службеник који ради у области 

оружја

Извештај о спроведеним 

обукама

Активност реализована.  Ова активност је реализована у потпуности. Обучено особље користи нове апликације за обраду примљених захтева и нови 

биометријски докуменати су издати.                                                                                                                                                                                                                                

6.2.10.2.4. Учење о најбољим праксама у вези са 

истрагама које се односе на деактивирано- 

онеспособљено оружје, у складу са 

оквиром и праксом Европске уније

Министарство унутрашњих 

послова – 

Управа за управне послове- 

помоћник начелника 

Управе

III квартал

2015. године

ТАИЕКС  

3.000 евра за 2015. годину

Организована студијска посета Активност реализована.  Ова активност је реализована у потпуности кроз посету Републици Италији. На основу праксе и искуства у вези са онеспособљавањем 

оружја ове земље, израђен је Правилник о онеспособљеном оружју  који је потпуно усклађен са прописима Европске уније. У извештајном периоду није било 

активности.

6.2.10.2.5. Усвајање Правилника о онеспособљеном 

оружју и других правилника предвиђених 

Законом о оружју и муницији

Министарство унутрашњих 

послова – 

Управа за управне послове, 

помоћник начелника 

Управе

 

Министарство здравља

I квартал 2016. 

године 

Без трошкова Усвојени правилници Активност реализована. Правилник о онеспособљеном оружју је објављен у "Службеном гласнику Републике Србије". У планираном року, усвојено је још седам 

правилника предвиђених Законом о оружју и муницији. У извештајном периоду није било активности.                                                                                                                                                                                                                          

6.2.10.2.6. Усвајање нове Стратегије и Акционог 

плана за контролу лаког и 

малокалибарског наоружања 

Министарство унутрашњих 

послова и други 

релевантни државни 

органи

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

2.898 евра за 2015. годину

Остали трошкови – по усвајању 

Стратегије и АП за Стратегију

Усвојени Стратегија и Акциони 

план

Активност није реализована.  Након завршене анализе стања израђен је Нацрт нове стратегије за контролу стрељачког и лаког оружја у Републици Србији за 

период 2018-2023. године. Такође је израђена и радна верзија Акционог плана за спровођење Стратегије. Након потврђивања Мапе пута за одрживо решење за 

сузбијање недозвољеног поседовања, злоупотребе и трговине малокалибарским и лаким оружјем и припадајућом муницијом на Западном Балкану до 2024. године, 

на Лондонуском Самиту 09. јула 2018. године, Стратегија и припадајући Акциони план, ускладиће се са преузетим обавезама из Мапе пута.

Предлог за измену рока:  IV квартал 2018. године.

6.2.10.2.7. Праћење спровођења Стратегије и 

Акционог плана за Стратегију  за 

контролу  лаког и малокалибарског 

наоружања

Министарство унутрашњих 

послова

Почев  од IV 

квартала 2016. 

године до  2021. 

године

Буџет Републике Србије 

4.140 евра годишње 

Буџет Републике Србије -укупно 

24.840 евра

Остали трошкови биће садржани у 

Степен реализације циљева 

Стратегије и Акционог плана

Активност није реализована. Због неопходности одлагања рока за доношење нове Стратегије, почетак праћења Стратегије и Акционог плана за лако и 

малокалибарско наоружање је такође одложено.

Предлог за измену рока: I квартал 2019. године.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

6.2.11 ПРЕПОРУКА: 11 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Предложити мере за јачање ефикасне заштите сведока Пуна усклађеност са правним тековинама у заштити сведока Побољшана заштита сведока у поступку и ван поступка

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА



6.2.11.1. Спровести независну и непристрасну 

оцену поступања и рада „Јединице за 

заштиту сведока" (ЈЗС) у Министарству 

унутрашњих послова у циљу одређивања 

потенцијалних потреба за реформом 

јединице, као и корективних мера, 

посебно усмерених на следеће:

-да ли треба побољшати процес 

запошљавања особља (да ли је раније 

учешће кандидата у оружаном сукобу у 

бившој СФР Југославији потенцијална 

препрека у процесу селекције);

- конкретна методологија рада, садржај и 

процедуре у раду ЈЗС;

-материјално-технички капацитети

-формирање заједничких радних тимова и 

процедура између ТРЗ, ТОК и ЈЗС.

Веза:

предвиђено у АП за Поглавље 23, 

потпоглавље Ратни злочин, активност 

1.4.4.2

Министарство унутрашњих 

послова, Јединица за 

заштиту сведока

Комисија за спровођење 

програма заштите сведока

Континуирано 

почевши  од IV 

квартала 2015. 

године 

Буџет Републике Србије 

8.642 евра за 2015. годину

Напомена: Трошкови ће бити 

познати након спровођења 

анализе

Веза: активност 1.4.4.2. у 

Поглављу 23, одељак Ратни 

злочини

Спроведена анализа Годишњи извештај 

Јединице за заштиту 

Министарства 

унутрашњих послова

Активност реализована.  Анализа је спроведена у дефинисаном року                                                                                                                                                                                                                                 

6.2.11.2. Спровођење мера за побољшање статуса и 

капацитета Јединице за заштиту сведока у 

складу са резултатима анализе (извештај)

Веза:

предвиђено у АП за Поглавље 23, 

потпоглавље Ратни злочин, активност 

1.4.4.2

Министарство унутрашњих 

послова- Јединица за 

заштиту

IV квартал 2016. 

године до  

пријема у 

чланство

Буџет Републике Србије 

Напомена: Трошкови ће бити 

познати након спровођења 

анализе

Веза: активност 1.4.4.2. у 

Поглављу 23, одељак Ратни 

злочини

Све препоруке спроведене Годишњи извештај 

Јединице за заштиту 

Министарства 

унутрашњих послова

Активност у току. У вези са мерама за побољшање статуса и капацитета Јединице за заштиту, ступањем на снагу Уредбе о специјалој и посебним јединицама 

полиције (Службени гласник РС бр 47/18 од 20.јуна 2018)којом ће бити побољшан процес запошљавања особља; Успостављене су стандардне оперативне 

процедуре конкретне метоологије рада у ЈЗС; побољшани су материјално-технички капацитети ЈЗС, обезбеђено је: 1 мултифункционални уређај за штампање и 

скенирање докумената, Сервер, 20 глок пиштоља, 5 пушака, два аутомобила марке Шкода СуперБ, панцир опрема, 4 ПЦ рачунара, балистичке мајице и др.; 

формирани су заједнички радни тимови и процедура између ТРЗ, ТОК и ЈЗС; Обезбеђене су адекватне и изоловане просторије за потребе ЈЗС. У наредном 

периоду ће се наставити са спровођењем мера за побољшање статуса и капацитета ЈЗС.

6.2.11.3. Изменити Правилник о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места 

Министарства унутрашњих послова у вези 

са задацима и организацијом Јединице за 

заштиту у циљу повећања броја особља и 

укључивања стручњака за психологију и 

друштвене науке из других полицијских 

управа, као и стручњака за ИТ

Министарство унутрашњих 

послова-Јединица за 

заштиту

Почевши од јула 

2015. године 

наставити након 

анализе

Буџет Републике Србије 

3.726 евра – за измену 

Правилника

Напомена: остали трошкови ће 

бити познати након усвајања 

Правилника

WINPRO II

Усвојен Правилник о унутрашњем 

уређењу и систематизацији 

радних места у Министарству 

унутрашњих послова 

Извештај о спроведеном  

специјализованим 

обукама у оквиру 

WINPRO II 

Извештај о спроведеним 

обукама Министарства 

унутрашњих послова

Континуирано. Уредба о специјалним и посебним јединицама полиције је донета, којом се прописују организација и делокруг специјалних и посебних јединица 

полиције, врсте статус и опис послова радних места њених припадника. (Службени гласник РС бр 47/18 од 20.јуна 2018) Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места  МУП-у је усвојен 15.06.2018. годиине. Наведеним Правилником повећан је број особља у Јединици за заштиту, такође су овим 

актом предвиђена радна места Психолога, Социјалног радника и стручњака из области ИТ. Наведена активност ће бити реализована у складу са законским роком 

од 90 дана од дана ступања на снагу новог Правилника када ће бити извршен пријем наведених кадрова.

6.2.11.4. Спровести ревидирани Правилник  о 

унутрашњем уређењу  и систематизацији 

радних места - премештај запослених из  

других јединица у Министарству 

унутрашњих послова у циљу повећања 

броја особља и укључивања стручњака за 

психологију и друштвене науке из других 

полицијских одељења, као и стручњака за 

ИТ

Министарство унутрашњих 

послова-Јединица за 

заштиту

Почевши од I 

квартала 2016. 

године и у 

континуитету 

након анализе

Буџет Републике Србије 

2.320 евра годишње

Напомена: трошкови премештаја 

запослених  биће познати након 

усвајања Правилника

Премештени запослени у 

Јединицу за заштиту 

Министарства унутрашњих 

послова

Годишњи извештај 

Јединице за заштиту 

Министарства 

унутрашњих послова

Континуирано. Уредба о специјалним и посебним јединицама полиције је донета, којом се прописују организација и делокруг специјалних и посебних јединица 

полиције, врсте статус и опис послова радних места њених припадника. (Службени гласник РС бр 47/18 од 20.јуна 2018).  Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места МУП-у је усвојен 15.06.2018. годиине којим је омогућено отварање специфичнаих радних места психолог и социјални радник. У 

наредном периоду расписаће се интерни конкурси за попуну наведених радних места.  Наведена активност ће бити реализована у складу са законским роком од 90 

дана од дана ступања на снагу новог Правилника, што подразумева повећање броја запослених у Јединици за заштиту.



Министарство унутрашњих 

послова Јединица за 

заштиту сведока

I квартал 2016. 

године

почев од I 

квартала 2016. 

године 

NI-CO (Северна Ирска), и 

Донације EУ Пројекат: Сарадња у 

кривичном правосуђу: Заштита 

сведока у борби против тешког 

криминала и корупције (WINPRO 

II)

Буџет Републике Србије – биће 

накнадно одређено

Спроведенa  специјализованa 

обука у оквиру WINPRO II

 

Реализоване обуке 

Годишњи извештај 

Јединице за заштиту 

Министарства 

унутрашњих послова

Континуирано. У оквиру ЕУ грант Пројекта WINPRO III - „Сарадња у кривичном правосуђу: Јачање заштите сведока у борби против организованог криминала, 

тероризма и корупције“, Co-operation in Criminal Justice: Strengthening Witness Protection in the Fight against Organized Crime, Terrorism and Corruption, од 01. јуна до 

30. јуна реализоване су следеће међународне активности: Студијска посета Пољској, од 15- 18.01.2018. године на којој су писуствовали четири представника ЈЗЗ. у 

Фебруару 2018. реализоване су: обука  "Процена ризика и претње" у БиХ,  05-09.2018 на којој су присусвовали три припадника. Семинар о медијима од 12-

13.02.2018, потом Обука у Скопљу, "Креирање легенди које укључује децу" у периоду од 27.02.-01.03.2018. године. Такође одржана је Обука инструктора у 

Тирани, Албанија  у периоду од 27.02- 02.03. 2018.године. У марту 2018 године припадници ЈЗЗ присустовавли су на обуци "Излазне стратегије" у периоду од 

13.до 15.03.2018. године.месецу априлу 2018 реализоване следеће међународне активности и то: Обука на тему „Лична безбедност“, организована у периоду 04-

05.04.2018. године, у Подгорици, Република Црна Гора. Обуку су испред Јединице за заштиту похађала два припадника. 

-Састанак „Балканска мрежа“, организован 17.04.2018. године, и конференција ICC на тему „Нови погледи кроз стари прозор“, организована у периоду 18-

19.04.2018. године, у Сарајеву, Република Босна и Херцеговина. Састанку и конференцији су испред Јединице за заштиту присуствовала два припадника.

-Радионица са правосудном академијом, одржана у периоду 23-26.04.2018. године, у Београду. Радионици је испред Јединице за заштиту, у својству презентера 

присуствовао један припадник.

-Обука о отвореним изворима информација, одржана у периоду 24-26.04.2018. године, у Сарајеву, Република Босна и Херцеговина. Обуку су испред Јединице за 

заштиту похађали  два припадника.

Такође, у организацији Јединице за заштиту сведока из Румуније,  у периоду 19-20.04.2018. године одржан је Салзбуршки форум – састанак радне групе заштите 

сведока, у Букурешту, Република Румунија. Испред Јединице за заштиту, форуму је присуствовало један припадник. 

У мају 2018. у оквиру поменутог ЕУ пројекта одржана је:

- активност, „креирање програма за почетну обуку“ заштите сведока  у периоду од 07- 11.05.2018.  у Драчу, Р. Албанија, обуци је присуствовао један припадник 

Јединице за заштиту. 

- Обука на тему „Лидерство и и развој“, одржана у Скопљу, Македонија  од 17- 18.05. 2018. године, испред Јединице за заштиту присуствовао је један припадник.

- Одржана је Конференција о управљању људским ресурсима, у Подгорици, Република Црна Гора од 29 - 31.05.2018. године. Испред Јединице за заштиту, 

конференцији је присуствовао један припадник. 

У јуну 2018. у оквиру поменутог ЕУ  пројекта одржана је:

-  Обука за припрему курса надзора и контранадзора  у Скопљу, Македонија  од 18 -22.06. 2018. године  на којој је присуствовао један припадник Јединице  за 

заштиту  

- Састанак, развој наставног програма на тему заштите сведока  у Београду дана 14.06.2018.. Испред Јединице састанку су присуствовали два представника 

Јединице за заштиту. 

- Семинар и радионица о сарадницима правде. Семинар је одржан  19.06.2018. године у Београду испред Јединице присуствовали су два представника Јединице за 

заштиту. 

- Радионици одржаној у Београду од 20- 21.06.2018. године, присуствовали су три припадника Јединице за заштиту.

6.2.11.6. Унапредити материјалне и техничке 

капацитете Јединице за заштиту 

Министарство унутрашњих 

послова-Јединица за 

заштиту сведока

Почев од IV 

квартала 2015. 

године и 

континуирано 

након анализе

Буџет Републике Србије 

прерасподела постојеће опреме у 

Министарству

- WINPRO III донација

Унапређена опремљеност 

Јединице за заштиту сведока 

(возила са уређајима за 

комуникацију, безбедносно 

тактичком опремом и ИТ 

опремом)

Извештај Министарства 

унутрашњих послова

Континуирано.  У претходном периоду за потребе Јединице за заштиту обезбеђено је: 1 мултифункционални уређај за штампање и скенирање докумената, 

Сервер, 20 глок пиштоља, 5 пушака,  два аутомобила марке Шкоде СуперБ, панцир опрема, 4 ПЦ рачунара, балитистичке мајица,зидно пројекционо платно                                                                                                                                                                                                            

6.2.11.7. Обезбедити адекватне просторије за 

Јединицу за заштиту сведока

Министарство унутрашњих 

послова, Јединица за 

заштиту сведока

Почев од  I 

квартала 2017. 

године и 

континуирано 

након анализе

Буџет Републике Србије 

постојеће просторије- биће 

накнадно одређено 

Обезбеђене адекватне и изоловане 

просторије за Јединицу за заштиту 

сведока у складу са стандардима 

Европске уније 

Извештај Министарства 

унутрашњих послова

Активност  реализована.. Обезбеђене адекватне и изоловане просторије за Јединицу за заштиту сведока у складу са стандардима Европске уније у децембру 

2017. године.

6.2.11.5. Побољшање професионалних капацитета 

Јединице за заштиту кроз обуку



6.2.11.9. Спровођење препорука из анализе 

израђене у оквиру активности 6.2.11.6.

Напомена: Веза са АП за Поглавље 23 

активности 1.4.4.6.

 и 1.4.4.7. 

Министарство правде и 

друге релевантне 

институције

Након  

спроведене 

анализе до 

пријема у 

чланство 

Европске уније 

Буџет Републике Србије 

Донација/

ИПА пројекти за које треба 

конкурисати и који се могу 

очекивати

Спроведене препоруке Извештај о спровођењу 

препорука из анализе

Континуирано. Нема измена у односу на претходни извештајни период.                                                                                                                                                                                                                                       

ТАИЕКС  - 2.250 евра за 2016. 

годину

Светска банка/

Буџет Републике Србије 

Спроведена анализа која нарочито 

дефинише:

Неопходне измене нормативног 

оквира;

Структуру финансијских потреба 

за постизање одрживог 

финансирања;

Адекватну локацију Служби за 

подршку и помоћ 

жртвама/сведоцима

Извештај о извршеној 

анализи

Министарство правде и све 

остале релевантне државне 

институције, уз сарадњу са 

организацијама цивилног 

друштва

Експерт који је ангажован у оквиру МДТФ-ЈСС је доставио коначни текст анализе која се фокусира на усклађеност нормативног оквира Србије са Директивом о 

жртвама, као и најбоље компаративне праксе у 5 држава  Поред тога, локални експерт је спровео анализу усклађености Закона о малолетницима са релевантним 

правним тековинама ЕУ о жртвама.  На основу анализа спроведених у периоду 2015-2016, уз подршку МДТФ-ЈСС експерата, израђене су препоруке за 

успостављање квалитетне и одрживе мреже служби подршке жртвама на националном нивоу и достављене уз анализу Министарству правде. Кључни аспекти 

анализе су следећи:Основни принципи организације и функционисања мреже служби подршке жртвама и сведоцима: I ДОСТУПНОСТ Кључни принцип којим се 

треба руководити приликом успостављања мреже служби подршке на националном нивоу јесте висок ниво доступности служби кроз:максималну територијалну 

покривеност; уједначену структуру услуга на читавој територији; постојање прецизног плана за постепено унапређење доступности мреже, како у географском, 

тако и у погледу разноврсност доступних услуга; II МАКСИМАЛНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА. Имајући у виду потребу што бржег 

успостављања мреже служби подршке жртвама и сведоцима али и ограничене материјалне и људске ресурсе, неопходно је радити на максималном искоришћењу 

постојећих ресурса путем:мапирања постојећих пружалаца услуга; мапирања доступних услуга;умрежавања постојећих пружалаца који испуњавају јасне, 

објективне и унапред познате критеријуме, како из реда институција Републике Србије, тако и организација цивилног друштва;III ОДРЖИВОСТ Иако је за 

успостављање иницијалне мреже служби обезбеђена пројектна подршка, један од кључних изазова биће обезбеђивање њене одрживости путем балансирања 

потребе да се обезбеди одржив извор финансирања пружалаца и рестриктивне буџетске политике Владе Републике Србије. У том смислу, биће неопходно: 

формирања фонда за периодичну расподелу средстава пружаоцима подршке;идентификовање извора прилива средстава у Фонд (игре на срећу, одузета имовина 

стечена кривичним делом, средства прикупљена применом начела опортунитета кривичног гоњења, новчане казне, итд.); успостављање система специјализоване 

обуке са акцентом на тренингу за тренере (ТоТ);На наведеним основама биће припремљена Национална стратегија за унапређење права жртава. Уз сарадњу са 

ЕУД и ОСЦЕ мисијом у завршим фазама припреме је ИПА проекат који ће пружати техничку подршку при изради стратегије и успостављања националне мреже 

служби. Очекује се да ће проекат почети са реализацијом јесени.

Oд 1.2.2017. године почеле су са радом Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима у свим вишим јавним тужилаштвима у Републици Србији и у 

Тужилаштву за организовани криминал а 3.4.2017. године и у Тужилаштву за ратне злочине, те је на тај начин успостављена мрежа Служби за подршку 

оштећенима и сведоцима у правосудним органима у Републици Србији, с обзиром на већ основане Службе у вишим судовима (раније су постојале Службе за  

информисање оштећених лица и сведока у вишим јавним тужилаштвима у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу). Ове службе предузимају мере и активности 

са циљем да се оштећенимa и сведоцима кривичних дела омогући ефикасно остваривање права на добијање информација и права на приступ услугама подршке, 

ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и веће ефикасности поступка. Републичко јавно тужилаштво наставило је да јача капацитете јавног тужилаштва и 

организовало je, заједно са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији, обуку у области информисања и пружања подршке оштећенима и сведоцима, и то како за лица 

која обављају послове у Службама, тако и за носиоце јавнотужилачке функције. У том смислу одржано је осам једнодневних семнинара о информисању и пружању 

подршке оштећенима и сведоцима, и то 27. и 28.02.2017. године у Нишу, 13. и 14.03.2017. године у Крагујевцу, и 20. и 21.03.2017. године у Новом Саду и 03. и 

04.04.2017. године у Београду. Затим је 24.04.2017.г. у Београду, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, одржан семинар за представнике свих судских 

и јавнотужилачких служби за подршку оштећенима и сведоцима кривичних дела, на којем су представницима Служби за информисање и подршку оштећенима и 

сведоцима у јавним тужилаштвима достављени постери и додатни примерци брошура и комуникационог приручника.Такође, 29.05.2017. године у Београду, уз 

подршку организације цивилног друштва „АСТРА“, одржан је семинар „Подршка службама за помоћ оштећенима и сведоцима“, на  којем су учествовали 

представници служби у јавном тужилаштву.Oд 1.2.2017. године почелa je са радом Службa за информисање и подршку оштећенима у Тужилаштву за 

организовани криминал, и њени представници су учествовали на обукама организованим од стране Републичког јавног тужилаштва и Мисије ОЕБС-а у Републици 

Србији, 03. и 04.04.2017. године, као и 29.05.2017. године, на којима су им достављени постери и додатни примерци брошура и комуникационог приручника. 

Ова служба предузима мере и активности са циљем да се у току поступка оштећеним и сведоцима кривичних дела омогући ефикасно остваривање права на 

добијање информација и права на приступ услугама подршке, а ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и веће ефикасности поступка. 

Коориднатор Службе је заменик тужиоца за организовани криминал који руководи Службом,  усмерава и надзире рад Службе и предузима друге мере и 

активности. У Служби ће поступати и два тужилачка помоћника.  

За потребе Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима обезбеђена је посебна телефонска линија и посебна и-мејл адреса на коју се сведоци и 

оштећени могу јавити. Такође, оформљена је и посебна страница на интернет презентацији Тужилаштва http://www.tok.jt.rs/html_tok/siols_cir.htm на којој су 

доступне информације о правима сведока и оштећених, брошура Службе за информисање у јавним тужилаштвима, као и информације о организацијама које 

пружају помоћ женама и деци жртвама насиља. 

 У циљу боље обавештености сведока о њиховој улози у кривичном поступку и доступним опцијама заштите и подршке, Тужилаштво за организовани криминал уз 

позиве сведоцима доставља и брошуру у којој се могу информисати о својим правима и обавезама и начинима њиховог остваривања.

Републичко јавно тужилаштво израдило је и дистрибуирало у фебруару 2017. године Комуникациони приручник за јавна тужилаштва о комуникацији са 

сведоцима и оштећенима, као и нову Брошуру о Службама за информисање и подршку, која садржи основне информације контакт податке свих Служби у јавним 

тужилаштвима.

Радна група која ће израдити Протокол је тренутно у фази оснивања, очекује се да ће бити израђен до краја I квартала 2018.године.

Такође, у другом кварталу 2017. године израђен је постер о Службама за информисање и подршку оштећенима и сведоцима у јавним тужилаштвима и достављен 

свим вишим јавним тужилаштвима, Тужилаштву за организовани криминал и Тужилаштву за ратне злочине.

II квартал 2016. 

године и у 

континуитету

6.2.11.8. Спровести свеобухватну анализу o 

најбољим примењивим праксама за 

подршку сведоцима и жртвама у истрази и 

свим фазама кривичног поступка, 

укључујући:

-правне аспекте (садашњи нормативни и 

институционални оквир, најбоља упоредна 

решења, међународни стандарди)

-финансијску процену (одрживо 

финансирање, адекватност просторија и 

особља, потребе за обуком);

-приступ услугама подршке (опсег мреже, 

удаљеност, мобилни тимови за подршку),

а све у циљу успостављања мреже Служби 

за подршку сведоцима и жртвама у целој 

земљи.

Веза са активношћу 3.7.1.20. 



6.2.11.11. Развити Службу за подршку и помоћ 

жртвама у Тужилаштву за организовани 

криминал

Републичко јавно 

тужилаштво 

Тужилаштво за 

организовани криминал

Континуирано, 

почев  од IV 

квартала 2016. 

године 

Буџет Републике Србије 

ТАИЕКС  

ИПА Твининг за који треба 

конкурисати

Успостављена Служба за подршку 

жртвама и сведоцима у 

Тужилаштву за организовани 

криминал

Континуирано. Активност се спроводи у складу са дефинисаним роковима. У складу са дописом Републичког јавног тужиоца А бр. 580/2015 од 2. децембра 

2016. године у оквиру Кривичног одељења Тужилаштва за организовани криминал од 1. фебруара 2017. године формирана је Служба за информисање и подршку 

оштећеним и сведоцима.

 Ова служба предузима мере и активности са циљем да се у току поступка оштећеним и сведоцима кривичних дела омогући ефикасно остваривање права на 

добијање информација и права на приступ услугама подршке, а ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и веће ефикасности поступка. 

 Коориднатор Службе је заменик тужиоца за организовани криминал који руководи Службом,  усмерава и надзире рад Службе и предузима друге мере и 

активности сходно Општем обавезујућем упутству Републичког јавног тужиоца О бр. 2/16 од 5. децембра 2016. године. У Служби ће поступати и два тужилачка 

помоћника. 

 За потребе Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима обезбеђена је посебна телефонска линија и посебна и-мејл адреса на коју се сведоци и 

оштећени могу јавити. Такође, оформљена је и посебна страница на интернет презентацији Тужилаштва http://www.tok.jt.rs/html_tok/siols_cir.htm на којој су 

доступне информације о правима сведока и оштећених, брошура Службе за информисање у јавним тужилаштвима, као и информације о организацијама које 

пружају помоћ женама и деци жртвама насиља. 

 У циљу боље обавештености сведока о њиховој улози у кривичном поступку и доступним опцијама заштите и подршке, Тужилаштво за организовани криминал уз 

позиве сведоцима доставља и брошуру у којој се могу информисати о својим правима и обавезама и начинима њиховог остваривања.

У извештајном периоду представници Службе за информисање и подршку оштећенима и сведоцима Тужилаштва за организовани криминал учествовaли су 1. јуна 

2018. године на конференцији "Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији".

6.2.11.12. Усвојити адекватне прописе за спровођење 

ефикасне промене идентитета као 

заштитне мере за сведоке и развити 

Протокол о обавезном пружању 

информација жртвама о свим аспектима 

суђења која су од интереса за жртве, 

(одлука, пуштање оптужених из притвора, 

издржавања казне од стране осуђених, 

итд.), у складу са чланом 26. Директиве 

2012/29/ЕУ.

Веза: иста активност предвиђена у оквиру 

АП за Поглавље 23 потпоглавље Ратни 

злочини, активност 1.4.4.5. 

Министарство правде и сви 

релевантни државни 

органи

 

Републичко јавно 

тужилаштво у сарадњи са 

Службом за подршку 

жртвама и сведоцима

IV квартал 2016. 

године

Веза са 

активношћу

1.4.4.5. у 

Поглављу 23

Напомена: иста активност 

предвиђена у оквиру АП за 

Поглавље потпоглавље Ратни 

злочини, активност 1.4.4.5

Веза: иста активност предвиђена у 

оквиру АП за Поглавље 

потпоглавље Ратни злочини, 

активност 1.4.4.5

Активност у току.  Без промена у извештајном периоду.                                                                                                                                                                                                                                      

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

Континуирано.  Током фебруара започета је реализација пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији“ ИПА 2016 директан 

уговор са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији чији је циљ успостављање националне службе подршке жртвама, оштећеним и сведоцима у Србији, односно 

свеобухватног националног система подршке жртвама, оштећеним и сведоцима кривичних дела. Као стратешка основа успостављању наведеног система 

планирана је израда Националне стратегије за остваривање права жртва и сведока кривичних дела. Решењем министра правде образована је радна група која ће 

израдити нацрт наведене стратегије са акционим планом у чији састав улазе представници Министарства правде, Министраства унутрашњих послова, 

Министарства за рад, запошљавање социјална и борачка питања, Републичког јавног тужилаштва, Државног већа тужилаштва, Врховног касационог суда, 

Високог савета судства, док ће после окончања јавниг позива у рад радне групе бити укључени и представници ЦСО. Мисија ОЕБС-а ће пружати техничку 

подршку раду радне групе чији је први састанак планиран за 2. јули 2018. године.          

6.2.11.10. Активности чији је циљ успостављање и 

побољшање Служби за подршку и помоћ 

жртвама/сведоцима и њихове националне 

мреже, на основу резултата претходних 

анализа и узимајући у обзир Службе за 

подршку и помоћ жртвама које су већ 

основане у судовима и јавним 

тужилаштвима

Веза: иста активност предвиђена у оквиру 

АП за Поглавље 23 –потпоглавље Ратни 

злочини, активност 1.4.4.3.

Континуирано, 

почев  од I 

кварталa 2016. 

године

Веза: иста 

активност 

предвиђена у 

оквиру АП за 

Поглавље 23 

потпоглавље 

Ратни злочини, 

активност 

1.4.4.3.

7. БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА

7.1. ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Усвојити и спровести нову свеобухватну Стратегију и Акциони план за спречавање 

и борбу против тероризма

Усклађивање Стратегије и Акционог плана за борбу против тероризма са међународним 

и  стандардима Европске уније

Ефикасније и делотворниje политике у борби против тероризма

Извештаји о напретку које је припремила Европска комисија

Буџет Републике Србије 

ИПА 2016

Веза: иста активност предвиђена у 

оквиру АП за Поглавље 23 

потпоглавље Ратни злочини, 

активност 

1.4.4.3.

Мрежа служби за подршку и 

помоћ сведоцима и жртвама 

успостављена на националном 

нивоу и унапређена  на основу 

резултата претходних анализа и 

узимајући у обзир службе за 

подршку и помоћ сведоцима и 

жртвама које су већ основане у 

судовима и јавним тужилаштвима

Министарство правде

Високи савет судства

Државно веће тужилаца

Врховни касациони суд

Републичко јавно 

тужилаштво

КЗС

Тужилаштво за 

организовани криминал



7.1.1. Нацрт предлога Националне Стратегије и 

Акционог плана за спречавање и борбу 

против тероризма (базиран на моделу 

Спречити-Заштитити-Пратити-

Одговорити, укључујући и тему страних 

терористичких бораца, радикализацију и 

комуникацију)

Радна група - председник 

Радне групе

Министарство унутрашњих 

послова

Министарство правде

Министарство финансија

Министарство одбране: 

Војно-безбедносна 

агенција, Војно-

обавештајна агенција и 

друге надлежне 

организационе јединице

Безбедносно-

информативна агенција

Директорат за цивилно 

ваздухопловство

Канцеларија Савета за 

националну безбедност и 

заштиту тајних података

II .квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

4.121 евра за 2015. годину

ТАИЕКС 6.000 евра за 2015. 

годину               

Национална стратегија и  

Акциони план за спречавање и 

борбу против тероризма које је 

усвојила Влада Републике Србије

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. Влада Републике  Србије је 12.10.2017. године усвојила Националну стратегију за спречавање и борбу против тероризма за период 2017-

2021. година са Акционим планом за њено споровођење (www.srbija.gov.rs/extfile/sr/304911/strategija-terorizam021_cyr.zip).                                                                                                                                                                                                                        

7.1.2. Спровођење Националне стратегија и 

Акционог плана за спречавање и борбу 

против тероризма

Радна група дефинисана 

Националном стратегијом

5 година од 

усвајања 

Стратегије

(2016-2020)

Спровођење Националне 

Стратегије – трошкови ће бити 

накнадно одређени

Буџет Републике Србије 

8.280 евра годишње  –трошкови 

Радне групе

Спровођење планираних 

активности у прописаном року

Извештаји о напретку 

које је припремила 

Европска комисија

Извештај о Акционом 

плану 

Активност у току. Државни органи и организације одређене у Акционом плану као носиоци активности поступају у складу са обавезама из Акционог плана.  

7.1.3 Извршити извештавање и евалуацију у 

вези са спровођењем Националне 

стратегије за спречавање и борбу против 

тероризма

Радна група за праћење и 

вредновање

На основу рокова 

утврђених у 

Стратегији

Буџет Републике Србије 

2.156 евра за 2015 годину          

2.156 евра за  2016.  годину                    

2.156 евра за  2017. годину                        

2.156 евра за 2018. годину  

Буџет Републике Србије - укупно

 8.624 евра

Извештај Спроведена евалуација у 

роковима утврђеним у Стратегији 

на основу Извештаја

Извештаји Радне групе Активност није реализована. Национална стратегија предвиђа да основ за праћење њеног спровођења представља Акциони план. Праћење, укључујући 

оцењивање и извештавање ће спроводити Радна група за мониторинг и евалуацију, коју ће формирати Влада Републике Србије.

7.1.4 Спровођење Националне стратегија и 

Акционог плана за борбу против прања 

новца и финансирања тероризма 

Стална координациона 

група

5 година од 

усвајања

(2015-2019)

Буџет Републике Србије 

Спровођење Националне 

стратегије – трошкови ће бити 

накнадно одређени 

8.280 евра – годишње - трошкови 

радних група

Предвиђене активности 

реализоване у предвиђеном року

Извештај о 

имплементацији

Континуирано .Република Србија од фебруара 2018. године интензивно спроводи Акциони план ФАТФ и остале препоруке из извештаја Манивала (из 2016. 

године). На седници Владе Републике Србије одржаној 31. маја 2018. године, усвојене су Национална процена ризика од прања новца и процена ризика од 

финансирања тероризма.                                                                                                                                                                                                                                                                                  



7.1.5 Извршити извештавање и процену 

спровођења Националне стратегија за 

борбу против прања новца и финансирања 

тероризма

Стална координациона 

група - координатор 

Министарство финансија- 

Управа за спречавање 

прања новца, Управа 

царина- Пореска управа- 

Сектор за размену и 

девизно пословање и игре 

на срећу

Министарство правде

Министарство унутрашњих 

послова 

Врховни касациони суд 

Републичко јавно 

тужилаштво

Комисија за хартије од 

вредности 

Народна банка Србије 

Безбедносно-

информативна агенција

Војно-безбедносна 

агенција и 

Војно-обавештајна 

агенција

На основу рокова 

утврђених у 

Стратегији

Буџет Републике Србије

2.650 евра за 2015. годину

2.650 евра за 2016. годину           

2.650 евра за  2017. годину      

2.650 евра за 2018. годину 

Буџет Републике Србије – укупно

10.600 евра

Извештај спроведена евалуација у 

роковима утврђеним у Стратегији 

на основу извештаја

Извештаји Сталне 

координационе групе

Активност није реализована.  Очекује се редовни извештај координационог тела о спровођењу Националне стратегије и пратећег Акционог плана. Предлог за 

измену рока: IV квартал 2018. године.        

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

7.2.1. Израдити предлог измена и допуна Закона 

о одузимању и конфискацији имовине 

проистекле из кривичног дела, са циљем 

усклађивања са Оквирном одлуком Савета 

2005/214 ПУП о примени принципа 

узајамног признавања новчаних казни и са 

Директивом 2014/42 / ЕЗ о замрзавању и 

конфискацији средстава и имовине 

стечених извршењем кривичних дела у 

Европској унији.

Министарство правде- 

Дирекција за управљање 

одузетом имовином

Усвајање- 

II квартал 2016. 

године

Спровођење-до 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Буџет Републике Србије 

42.183 евра за 2015 годину

Усвојен Закон о изменама и 

допунама Закона о одузимању и 

конфискацији имовине 

проистекле из кривичног дела.

Службени гласник 

Републике Србије

Извештај o спровођењу 

Закона

Активност реализована. Народна скупштина Републике Србије усвојила je 23. новембра 2016. године Закон о изменама и допунама закона о одузимању имовине 

проистекле из кривичног дела.                                                                                                                                                                                                                  

7.2.2. Израдити предлог измена Закона о 

организацији и надлежности државних 

органа у сузбијању организованог 

криминала, корупције и других посебно 

тешких кривичних дела, како би се 

ускладио са Одлуком Савета 

2005/671/ПУП

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа криминалистичке 

полиције Служба за борбу 

против тероризма и 

екстремизма

Министарство правде 

Усвајање- 

IV квартал 

2016.године 

Спровођењe-   до 

пријема у 

чланство 

Европске уније

Буџет Републике Србије 

40.411 евра 

Усвојен Закон о изменама и 

допунама Закона о организацији и 

надлежности државних органа у 

сузбијању организованог 

криминала, корупције и осталих 

нарочито тешких кривичних дела

Службени гласник 

Републике Србије

Извештај o спровођењу 

Закона

Активност реализована.  Народна скупштина Републике Србије усвојила je 23. новембра 2016. године Закон о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције.    

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

7.2. ПРЕПОРУКА : 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Припремити мере за усклађивање националног законодавства са правним 

тековинама Европске уније у овој области и ажурирати политички оквир како би 

биле узете у обзир промене политика на нивоу Европске уније, укључујући и мере за 

спречавање и одговор на радикализацију и регрутацију за терористичке акције у 

складу са најбољом праксом Европске уније (на пример: појава такозваних. "страних 

терористичких бораца")

Усклађивање са правним тековинама Европске уније и релевантним политичким 

оквиром Европске уније

Одржив и ефикасан систем сузбијања терористичких претњи

Унапређена сарадња између надлежних министарстава и цивилног друштва

Успостављено партнерство са привредом

Развој капацитета за стратешку комуникацију и односе са медијима

Успостављен међукултурни дијалог

Извештаји Европске Комисије о напретку 

7.3. ПРЕПОРУКА: 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Обезбедити неопходне административне и оперативние капацитете за спровођење 

правних тековина Европске уније

Успостављање сталне заједничке радне групе и јединствене базе података

Обезбеђени административни и оперативни капацитети за имплементацију правних 

тековина Европске уније

Ефикасан одговор на изазове у борби против тероризма



7.3.1 Анализирати компаративна законска 

решења и добре европске праксе за 

успостављање јединствене националне 

базе података у вези са тероризмом и 

унапређењем капацитета за ефикасну 

размену информација

Радна група за 

успостављање националне 

базе података - 

председавајући Радне групе 

Министарство правде 

Републичко јавно 

тужилаштво - Тужилаштво 

за организовани криминал 

Безбедносно-

информативна агенција 

Министарство унутрашњих 

послова Министарство 

одбране

IVквартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

5.265 евра за 2015. годину                                                                    

ТАИЕКС 2.250 евра за 2015. 

годину                   

Радна група основана одлуком 

Владе Републике Србије

Спроведена анализа упоредних 

правних аранжмана

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована.   Анализирана су компаративна законска решења и добре европске праксе, потребе Републике Србије и тренутна ситуација, у 

сегментима  успостављања јединствене националне базе података у вези са тероризмом и унапређења капацитета за ефикасну размену информација. 

7.3.2 Одредити модел за успостављање 

јединствене националне базе података и 

размену информација у вези са 

тероризмом 

Радна група за 

успостављање националне 

базе података - 

председавајући радне групе 

III  квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

5.265 евра за 2015. годину                                                                  

ТАИЕКС 2.250 евра за 2015. 

годину                   

Развијен Пројекат за 

успостављање националне базе 

података

Извештај са Пројекта Активност реализована.    Одређен је модел за успостављање јединствене националне базе података у вези са тероризмом, по принципу "индивидуалног 

индексирања".  Одређен је модел размене информација у вези са тероризмом, у виду неколико интерресорних радних група, на различитим нивоима, у којима су 

делегирани представници релевантних државних органа и организација. 

7.3.3 Имплементација модела за успостављање 

јединствене националне базе података и 

размена и информација у вези са 

тероризмом

Радна група за 

успостављање националне 

базе података

IV  квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

6.300 евра за 2016. годину 

Биће накнадно одређено за 

хардвер  

Успостављена јединствена 

национална база података

 Успостављене процедуре за 

ефикасну размену информација;

Извештај Раднe групe Активност није реализована. Радна група за успостављање јединствене националне базе података у вези са тероризмом, израдила је предлог законодавног 

оквира. Настављена је размена информација у вези са тероризмом, унутар неколико интерресорних радних група. Имајући у виду да је за имплементацију 

дефинисаног модела националне базе података потребно обезбедити додатна новчана средства у буџету, неопходна је измена рока. Предлог за измену рока: II 

квартал 2019. године.                                            

7.3.4 Организовати обуку у свим надлежним 

институцијама у циљу побољшања 

њихових капацитета за ефикасну размену 

информација у оквиру јединствене 

националне базе података

Безбедносно-

информативна агенција

IV квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

3.000  евра за 2016. годину

3.000  евра за 2017. годину                                    

Буџет Републике Србије  - укупно 

6.000 евра за 10 циклуса обуке

Организовано 10 обука

Обучено 300 запослених у 

државним органима

Извештаји о обукама Активност није реализована.  Због предлога за измену рока за реализацију дела активности 7.3.3, као и потребе обезбеђивања финансијских средстава, 

пролонгираће се рок за реализацију ове активности.  Предлог за измену рока: II квартал 2019. године.     

7.3.5 Побољшање оперативних капацитета 

Службе за борбу против тероризма и 

екстремизма кроз обуке које се односе на 

принципе успостављања и функционисања 

заједничких истражних тимова за 

кривичне истраге у вези са тероризмом (у 

складу са одлукама Савета 2005/671/ПУП, 

2009/371/ПУП и 2009/426/ПУП)  

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа криминалистичке 

полиције -

Служба за борбу против 

тероризма и екстремизма

начелник 

II квартал 2016. 

године-  за 

студијску посету

I квартал 2017. 

године- за обуку

ТАИЕКС 5.000 евра Спроведена обука  Извештај о обуци Активност се спроводи континуирано.   Један полицијски службеник СБПТЕ похађао је обуку под називом „Заједнички истражни тимови“, организовану од 

стране CEPOL, у Триру, СР Немачка, у периоду 23-25.5.2018. године.

7.3.6. Унапредити капацитете Службе за борбу 

против тероризма и екстремизма кроз 

обуку тренера на тему препознавања 

облика тероризма и повезаних кривичних 

дела

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа криминалистичке 

полиције -

Служба за борбу против 

тероризма и екстремизма-

начелник

IV квартал 2018. 

године

Предложено за IPA 2017  

лаки твининг  200.000 евра

Обука испоручена 

Обучено 5 сертификованих 

тренера 

Извештај о обуци

Извештаји са пројеката

Активност се спроводи континуирано. У мају 2018. године реализована је TAIEX експертска посета (са експертима из Савезне криминалистичке службе СР 

Немачке), која је за циљ имала сагледавање обима и врсте угрожености Србије онлајн активностима терориста, људских и материјално техничких капацитета и 

потреба Службе у вези са спречавањем злоупотребе интернета у сврху тероризма, спецификовања врсте софтвера, као и врсте и обима обука које је потребно 

спровести. Еспертска посета представља припремну фазу за нови пројекат који би, у сарадњи са ОЕБС-ом, требао бити спроведен, а којим би Служба за борбу 

против тероризма и екстремизма требала бити оспособљена да пронађе, препозна, прикупи и обради информације о инкриминисаним активностима терориста на 

интернету.

7.3.7. 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 и екстремизма-

начелник

II квартал  2019. 

године

Предложено за IPA 2017  

лаки твининг 200.000 евра

веза са активношћу 7.3.6.

Обучено 20 сертификованих 

полицијских службеника

Извештај о обуци

Извештаји са пројеката

Активност у току. У координацији са Делегацијом ЕУ у Републици Србији, настављене су активности које имају за циљ унапређење капацитета СБПТЕ.    

7.3.8 Унапредити капацитете Службе за борбу 

против тероризма и екстремизма кроз 

набавку ИТ и теле-комуникационе опреме 

за свакодневне радне активности

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа криминалистичке 

полиције Служба за борбу 

против тероризма и 

екстремизма

начелник

IV квартал  2019. 

године

Буџет Републике Србије 

/билатерални донатор

Служба за борбу против 

тероризма и екстремизма у складу 

са стандардимаЕвропске уније

Извештаји Европске 

комисије 

Оперативни извештаји

Извештај међународних 

организација

Извештај са Пројекта

Континуирано. У априлу 2018. године реализована је донација информатичке опреме од стране Владе САД, преко ICITAP-а, у вредности од 380.135 америчких 

долара за потребе Службе за криминалистичку аналитику и СБПТЕ, којом су значајно унапређени капацитети Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије за борбу против тероризма и осталих видова криминалитета.                                                                                                                                                                                                                                                            

7.4. ПРЕПОРУКА: 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Директива 2008/114/ЕЗ о идентификацији и одређивању Европске критичне 

инфраструктура (ЕКИ) и процена потреба да се побољша њихова заштита. 

Усклађивање са Директивом 2008/114/ЕЗ Заштита критичне инфраструктуре успостављена у складу са Директивом 2008/114/ЕЗ



Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

7.4.1 Сазнати више о најбољим праксама за 

идентификовање и одређивање Европских 

критичних инфраструктура и у процени 

потреба да се побољша њихова заштита. 

Министарство унутрашњих 

послова – 

Сектор за ванредне 

ситуације

Управа криминалистичке 

полиције –

Служба за борбу против 

тероризма и екстремизма 

и друге надлежне 

организационе јединице 

Министарства унутрашњих 

послова

Министарство одбране

Безбедносно-

информативна агенција

Министарство 

грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре

Министарство трговине, 

туризма и 

телекомуникација

Министарство рударства и 

енергетике

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине

IV квартал 2015. 

године

III квартал 2016. 

године

ТАИЕКС 6.000 евра за 2015. 

годину

Буџет Републике Србије 

2.070 евра за 2015. годину

Организована студијска посета

Идентификација извршена у 

складу са Директивом 

2008/114/ЕЗ о идентификацији и 

одређивању Европске критичне 

инфраструктуре (ЕКИ) и процена 

потребе да се побољша њена 

заштита.

Извештај о студијској 

посети.

Периодично 

извештавање о 

предузетим мерама у 

циљу заштите 

критичних 

инфраструктурних 

објеката.

Активност реализована.  У циљу упознавања са најбољим праксама, марта 2016. године реализована је студијска посета Чешкој Републици, док је јуна 2016. 

године одржана радионица у Београду, уз учешће експерата из држава чланица Европске уније. 

7.4.2 Спровести ГАП анализу на основу 

изабраног модела најбоље праксе у вези са 

Директивом 2008/114 /ЕЗ

Министарство унутрашњих 

послова – 

Сектор за ванредне 

ситуације 

IV квартал 2016. 

Године

Буџет Републике Србије 

10.764 евра  за 2016. годину

Радна група основана одлуком 

Владе Републике Србије

Извршена ГАП анализа

Извршена ГАП анализа Активност реализована. На основу изабраних модела најбоље праксе, спроведена је ГАП анализа. 

7.4.3 Израдити предлог законодавног оквира у 

складу са налазима анализе које се односе 

на Директиву 2008/114 /ЕЗ (узимајући у 

обзир потребу да се претходно усвоји 

дефиниција КИ, дефинишу заједнички 

показатељи и на тој основи идентификује  

предмет националне и европске КИ, као и 

систем за безбедну размену информација)

Министарство унутрашњих 

послова – 

Сектор за ванредне 

ситуације 

Радна група за 

усклађивање законодавног 

оквира

I. квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

10.764 евра за 2017. годину

Усвојен законодавни оквир Службени гласник 

Републике Србије

Активност није реализована.  Интерресорна радна група је израдила предлог законодавног оквира за идентификацију, одређивање и заштиту критичне 

инфраструктуре. Предлог за измену рока: IV квартал 2018. године       

7.4.4 Рад у складу са усклађеним процедурама  и 

сходно променама европске КИ ако их има 

Министарство унутрашњих 

послова – 

Сектор за ванредне 

ситуације  

почев од 2018. 

године и на даље

Буџет Републике Србије 

4.140 евра годишње трошкови 

радне групе

Ниво заштите критичне 

инфраструктуре

Годишњи извештај 

Сектора за ванредне 

ситуације Министарства 

унутрашњих послова

Активност није реализована.

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

8.1.1. Спровођење Стратегије за спречавање 

злоупотребе дрога у Републици Србији       

(2014–2021) и припадајући Акциони план 

(2014–2017)

Канцеларија за борбу 

против дрога –директор

са представницима 

министарстава који су 

према Стратегији, 

одговорни за спровођење 

Акционог плана.

Почев од II 

квартала 2015. 

године до  2021. 

године

Буџет Републике Србије 

2.070 евра годишње.

Буџет Републике Србије – укупно

14 490 евра.

Предложено за IPA 2016 Твининг 

250.000 евра

15 главних показатеља за 

Акциони план Европске уније за 

борбу против дрога за период

(2013- 2016) 

Годишњи извештаји о 

спровођењу Националне 

стратегије и Акционог 

плана

Континуирано. Завршни извештај о финалној евалуацији je уједно и почетни документ за креирање новог Акционог плана 2018-2021. У складу са Стратегијом, 

нови Акциони план би требао да буде усвојен у септембру 2018. године . Евалуацијом АП од 2014-2017. године извршена процена свих сегмената Стратегије и 

прецизно утврђен ниво спроведености свих појединачних сегмената. Оформљена је радна група за доношење новог Акциног плана од 2018-2021 и одржани су 

састанци за усаглашавање активности.                                                                                                                                                                         

8. САРАДЊА У ОБЛАСТИ ДРОГА

8.1  ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Усвојити и спровести Стратегију за превенцију и  борбу против дрога и пратећи 

Акциони план инспирисане Стратегијом Европске уније за борбу против дроге 

(2013-2020), као и главним циљевима обновљеног (2013) Акционог плана Европске 

уније и Западног Балкана за борбу против дроге 

Основан систематски механизам за борбу против дроге који је у складу са европским 

стандардима.

Смањење штете по нацију изазване дрогом кроз смањење снабдевања и потражње дрога изражено у процентима.



8.1.2 Пратити спровођење Стратегије за 

спречавање злоупотребе дрога у 

Републици Србији 

(2014-2021) и пратећег Акционог плана 

(2014–2017)

Канцеларија за борбу 

против дрога –директор

са представницима 

министарстава који су, 

према Стратегији, 

одговорни за спровођење 

Акционог плана

почев од II 

квартала 2015. 

године до  2021. 

Године

Буџет Републике Србије  

3.974 евра годишње.

Буџет Републике Србије – укупно

 27.818 евра

Предложено за IPA 2016. год 

Твининг 250.000 евра 

веза са активношћу 8.1.1.

15 главних показатеља за 

Акциони план Европске уније  за 

борбу против дрога (2013- 2016)

Годишњи извештаји о 

спровођењу националне 

Стратегије и Акционог 

плана

Континуирано. Напред наведени извештај 8.1.1  о имплементацији је извор верификације и за ову активност.

                                                                                                                                                                                                                                                 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

8.2.1 Анализа нормативног оквира за борбу 

против дроге

Канцеларија за борбу 

против дрога, у сарадњи са 

надлежним 

министарствима: 

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

здравља, Министарство 

правде, Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине, 

Министарство финансија- 

Управа царина

III квартал 2016. 

године 

TAIEX експерт

 4.500 евра 

за 2016. годину

Извршена анализа Извештај о анализи Активност реализована. Након пријаве за стручну мисију Канцеларије за техничку помоћ и размену информација из Брисела, Краљевина Белгија - ТАИЕКС 

ради спровођења ове активности, стручњаци ТАИЕКС-а сугеришу да је нормативни оквир против дроге у Србији анализиран кроз неколико програма Европске 

уније. Након додатне анализе спроведене у сарадњи са надлежним министарствима, схватили смо да је било неколико пројеката који се тичу нормативног оквира 

против злоупотребе дрога, након чега се дошло до закључка да додатна анализа нормативног оквира против дрога више није потребна. На основу наведеног ова 

активност може се сматрати завршеном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

8.2.2. Изменити нормативни оквир према 

резултатима анализе 

веза са активношћу 8.2.1.

Министарство здравља

Министарство унутрашњих 

послова

Министарство правде

НВО

Министарство финансија- 

Управа царина

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине

са Народном скупштином

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

21.300

евра за 2015. годину,

15.650 евра за 2016.годину.

Буџет Републике Србије - укупно

36.950 евра

Измењен нормативни оквир Службени гласник 

Републике Србије

Активност у току.  Постоје измене закона у области борбе против дроге (Закон о прекурсорима и  Закон о ПКС), које предлажу надлежна министарства. Закони 

су у складу са прописима ЕУ захваљујући анализама и препорукама које су спроведене у последњих неколико година. Закон о прекурсорима је дат на мишљење 

другим министарствима, а Закон о ПКС је упућен  на усвајање и тренутно је у Скупштинској процедури.

   

Ефикасан рад органа за спровођење закона и правосудних органа у борби против 

трговине дрогом и злоупотребе дрога, који се спроводи кроз њихову сарадњу, примену 

савремених истражних метода и систематско одузимање имовине проистекле из вршења 

кривичних дела.

Темељна евиденција заплене дроге

Темељна евиденција одузете имовине која потиче из кривичних дела у вези са трговином дрогом

8.2 ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Предложити мере за побољшање оперативних резултата органа за спровођење 

закона и правосудних органа у борби против трговине дрогом и злоупотребе дрога, 

а даљом побољшаном сарадњом, увести савремене истражне технике и систематско 

одузимање имовине која потиче од извршења кривичних дела



8.2.4. Обезбедити на лицу места тестове за 

прелиминарну идентификацију 

психоактивних контролисаних супстанци 

на терену за потребе Министарства 

унутрашњих послова и Управе царина

Министарство унутрашњих 

послова 

Управа криминалистичке 

полиције

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

40.300 евра за 2016. годину

10.000 евра за 2016. годину

10.000 евра за 2017. годину

10.000 евра за 2018. годину                      

Буџет Републике Србије  - укупно: 

70.300 евра

Купљен одређени број тестова и 

брошура 

Испоручен број обука кроз 

радионице за полицајце 

Обучен одређени број полицајаца

Набавка Уговора

Одлука о расподели 

тестова

Активност завршена.  Извршена је примопредаја спот тестова за брзу детекцију ПКС на терену између НКТЦ и ПУ за град Београд. Истог дана је одржана обука 

за полицијске слузбеника ПУ о примени тестова. Полицијски службеници  у наредном периоду саставити извештај о примени тестова.                                                                                                                                                                                                                                 

8.2.5. Сазнати више о конкретним моделима 

CEPOL обуке за примену специјалних 

истражних техника

Министарство унутрашњих 

послова- 

Јединица за финансијске 

истраге

Управа за стручно 

образовање, 

оспособљавање, 

усавршавање и науку -

руководиоци 

организационих јединица

II квартал 2016. 

године 

ТАИЕКС  - трошкови ће бити 

изражени у потпоглављу о 

полицијској сарадњи 6.1- CEPOL

Уведени модели обуке  у програм 

обуке Министарства унутрашњих 

послова

Активност није реализована. У септембру 2017. године потписан је Споразума о сарадњи са Агенцијом Европске уније за обуку органа за спровођење закона - 

ЦЕПОЛ. До сада није спроведена ниједна обука везана за специјалне истражне технике или дроге, јер су захтевале додатна финансијска улагања.    

8.2.6. Испорука обука о раду заједничких 

истражних тимова у случајевима трговине 

наркотицима од стране организованих 

криминалних група и о спровођењу 

финансијских истрага паралелно са 

кривичним истрагама

Министарство унутрашњих 

послова - 

Служба за борбу против 

организованог криминала - 

начелник 

Јединица за финансијске 

истраге –

начелник

и партнери

IVквартал 2016. 

године

ТАИЕКС  - трошкови ће бити 

изражени у потпоглављу о 

полицијској сарадњи  6.1 - CEPOL

Обучено десет цивилних 

службеника 

Извештај о обуци                                                                                                                                                                                                                               Активност реализована. У 

току 2016. године реализована је студијска посета Холандији, која је организована у оквиру  пројекта  Канцеларије  за техничку помоћ и размену информација из 

Брисела, Краљевина Белгија - ТАИЕКС под називом „Имплементација истражних техника ради симултаних истрага“. Наведена студијска посета је послужила да 

се искуства која су пренета том приликом, искористе у даљем раду Јединице за финансијске истраге, а која би се користила поред осталих и у истрагама везаним за 

наркотике.

8.2.7. Пратити измене и допуне правних 

тековина

Канцеларија за борбу 

против дрога-

 у сарадњи са надлежним 

министарствима

Почев од априла 

2015. године до 

2021.године 

или до пријема у 

чланство 

Европске уније

Нису потребна финансијска 

средства 

Налази периодичних извештаја о 

праћењу

Континуирано. С обзиром на то да је Канцеларија постала делимично оперативна у мају 2016. године и ова активност је врло сложена, у наредном периоду ћемо 

спроводити ову активност у сарадњи са надлежним министарствима и другим телима која су одговорна за политику дрога.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Унапређење националних капацитета за 

борбу против дроге кроз јачање Службе за 

превенцију наркоманије и Одељење за 

сузбијање кријумчарења дроге

8.2.3. Континуирано. Служба је попунила кадровске капацитете 100%. Такође је Служба добила комби возило као донацију из пројекта за потребе безбедног 

транспорта ПКС ка месту за складиштење и уништење.  Министарство унутрашњих послова спроводити едукативно-инфомативни програм на тему "Превенција и 

заштита деце од опојних дрога и алкохола" у оквиру пројекта "Основи безбедности деце" који се имплементира у сарадњи са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја. Реализаује се и пројекат "Програм оснаживања породица" у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и UNODC. У 

току је израда оперативних процедура у поступању полицијских службеника за безбедно поступање са ПКС за компоненте узорковања и складиштења. Одржане су 

специјалистичке обуке за откривање и деактивирање илегалних лабораторија за производњу психоактивних супстанци и прекурсора, како би се успоставила јасна 

методологија за борбу против наркотика на целој територији државе. У извештајном периоду десетодневну обуку похађало је  10 полицијских службеника, 

планирано до краја још 3 класе по 10 и одржавање обуке аустријским полицијским службеницима око које је и одржан састанак. Одржавају се редовни састанци у 

циљу анализирања стања на пољу дрога, планирању акција и усаглашавање нових активности у вези са дрогама.

     

            

                                                                                                                                                                                                                       

Годишњи извештај о 

раду Министарства 

унутрашњих послова

Побољшана хоризонтална 

сарадња и комуникација органа за 

спровођење закона и 

успостављање јасног ланца 

командовања

Проактивније истраге на основу 

анализе ризика кроз национални 

SOCTA

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 

превенцију криминала у вези са 

злоупотребом дрога

Буџет Републике Србије  

прерасподела запослених из 

других организационих јединица 

(97 особа)

1.080.000 евра  за 2016. годину

1.080.000 евра  за 2017. годину

1.080.000 евра  за 2018. годину

 Буџет Републике Србије  - укупно

3.380.700 евра

Предложено за ИПА 2016.  лаки 

твининг 250.000

Буџет Републике Србије  - додатно

140.700 евра за опрему

IV квартал 2016. 

године

IV квартал 2019. 

године

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа криминалистичке 

полиције



8.2.8. Измена националног нормативног оквира 

у складу са променама у правним 

тековинама 

веза са активношћу  8.2.7

Министарство здравља 

Министарство унутрашњих 

послова 

Министарство правде 

НВО

Министарство финансија- 

Управа царина

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине 

са Народном скупштином.

Почев од јануара 

2015. године  до 

2021.године

или до пријема у 

чланство 

Европске уније

Нису потребна финансијска 

средства

Одсуство разлике између 

европског и домаћег нормативног 

оквира

                                                                                                                                                                                                                                               Континуирано. У 

току је измена  нормативног оквира кроз измене и допуне Закона о психоактивним контролисаним супстанцама и Закона о прекурсорима. Очекује се усвајање 

Закона о психоактивним контролисаним супстанцама у III кварталу 2018. године, а Закона о прекурсорима у IV кварталу 2018. године.   

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

8.3.2 Спровести анализу нормативног оквира 

који се односи на поступак складиштења и 

уништавања заплењених психоактивних 

контролисаних супстанци и прекурсора са 

препорукама за усклађивање

Министарство здравља 

Министарство унутрашњих 

послова

Министарство правде 

Министарство финансија- 

Управа царина 

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине

децембар 2015. 

године

Буџет Републике Србије  

16.050 евра за 2015. годину

Развијена анализа са препорукама 

за хармонизацију

Извештај о анализи Активност  реализована. Измене и допуне Закона о психоактивним контролисаним супстанцама су извршене, анализе и табеле усклађености су послате 

Европској комисији. и добијено је позитивно мишљење Европске комисије. Препоруке Европске комисије. су укључене у  измене и допуне Закона о 

психоактивним контролисаним супстанцама.                                                                                                                                                                                                                                   

8.3.3 Измена нормативног оквира који се 

односи на поступак  складиштења и 

уништавања заплењених психоактивних 

контролисаних супстанци и прекурсора на 

основу препорука анализе

Министарство здравља 

Министарство унутрашњих 

послова

Министарство правде 

Министарство финансија- 

Управа царина 

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине

са Народном скупштином

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

21.300 евра за 2016. годину

Допуњен нормативни оквир Службени гласник 

Републике Србије

Активност у току. Урађен је предлог Правилника за складиштење и уништавање заплењених психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора. Планира се 

усвајање Правилника у IV кварталу 2018. године, након, усвајања Измена и допуна Закона о психоактивним контролисаним супстанцама и Закона о 

прекурсорима, како би се обезбедио правни основ за доношење Правилника.                                                                                                                                                                                                                           

8.3.4 Припремити Програм за уништавање 

прекурсора

Министарство здравља 

Министарство унутрашњих 

послова 

Министарство правде 

Министарство финансија- 

Управа царина 

Министарство 

пољопривреде и заштите 

природне средине

IV квартал 2017 

године

Буџет Републике Србије  

14.200 евра за 2017. годину

Усвојен Програм за уништавање 

прекурсора

Програмски документ Активност у току. Урађен је предлог Правилника за складиштење и уништавање заплењених психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора.Очекује се 

усвајање Правилника у 4. кварталу 2018, након усвајања Измена и допуна Закона о прекурсорима, како би се обезбедио правни основ за доношење Правилника. 

Изменe и допунe Закона о прекурсорима Завршене су уз подршку PLAC пројекта у сарадњи са  експертима Европске уније.  Формирана је Комисија за прекурсоре.  

Министарство здравља је Нацрт Закона о прекурсорима, упутило на мишљење  државним органима: Министарству финансија, Управи Царина, Министарству 

правде, Министарству заштите животне средине, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Министарству привреде, Министарству за европске 

интеграције, Министарству државне управе и локалне самоуправе, Министарству унутрашњих послова. После разматрања добијених мишљења, Нацрт Закона о 

прекурсорима биће упућен Републичком секретаријату за законодавство.

8.3.5 Припремити Програм за уништење 

психоактивних контролисаних супстанци

Комисија за контролу 

поступка уништења Владе 

Републике Србије- ПАКС

Министарство правде, у 

сарадњи са Министарством 

унутрашњих послова и 

Министарством здравља

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

14.200 евра за 2016. годину

Усвојен Програм за уништавање 

психоактивних контролисаних 

супстанци

Програмски документ Активност у току. План о уништењу психоактивних контролисаних супстанци израђен након одговора Министарства за заштиту животне средине и ТЕНТ-а о 

предлогу Министарства унутрашњих послова за уништење веће количине од 50кг по сату. Предлог ка Министарству за заштиту животне средине је састављен и 

одобрен на основу Студије о процени утицаја на животну средину.  Програм за уништење ПКС предат Влади Р Србије на усвајање.                                                                                                                                                                                                                                                                         

ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА8.3 ПРЕПОРУКА: 3

Развити мере за обезбеђивање сигурног и безбедног складиштења и делотворног 

уништавања заплењене дроге и прекурсора

Систематски обезбеђено складиштење заплењене дроге и прекурсора Количина заплењених / ускладиштених / коначно третираних прекурсора и дрога

Министарство правде, у 

сарадњи са Министарством 

унутрашњих послова

Спровести анализу потреба за 

складиштењем заплењене дроге и 

прекурсора.

8.3.1 Активност реализована. Анализа потреба за складиштење заплењене дроге и прекурсора је извршена и као резултат потреба за безбедним складиштењем дрога 

израђен је пројекат „Унапређење капацитета Министарства унутрашњих послова за потребе узорковања, складиштења и уништења заплењене количине ПКС“ 

који је одобрен од стране Амбасаде Норвешке, а односи се на безбедно складиштење психоактивних супстанци, уништење и узорковање по узору на државе 

чланице Европске уније.  Имплементација пројекта је започела у I кварталу 2018. године. Сврха наведеног пројекта је јачање и унапређење капацитета 

Министарства унутрашњих послова за сигурно, ефикасно и благовремено складиштење, уништење и узорковање ПАКС. 

Извештај о анализиСачињен Извештај о анализиТАИЕКС 2.250 евра за 2016. 

годину

IV квартал 2016. 

године



8.3.6 Континуирано уништење одузетих 

психоактивних контролисаних супстанци

Министарство унутрашњих 

послова по налогу 

надлежних судова у 

сарадњи са Министарством 

здравља

Континуирано, 

почев  од 2016. 

године до 2021 

године

Буџет Републике Србије  

5 евра по 1 KG   

Количина уништених 

психоактивних контролисаних 

супстанци

Записник о уништењу Континуирано.  У 2018. години до сада уништено је: 728 598,8 гр марихуане,  121 256,2 гр и 1,5 мл хероина, 840,49 гр кокаина, 6 905,174 гр и 54 мл хашиша, 67 

865,2 гр и 1 495,25 комада екстазија, 2 346,44 гр и 238 комада амфетамина, 139,45 гр и 3 комада метамфетамина, 809 мл метадона, 15 162,41  гр опијума, 16,94 

гр псилоцина, 16,1 гр и 84 117,5 комада таблета, 30 комада семенки марихуане, 2 комада чаура мака. Уништење одузетих психоактивних супстанци спроводиће се 

у складу са планираним програмом.

8.3.7 Завршна обрада одузетих прекурсора Министарство здравља 

Министарство унутрашњих 

послова

Министарство правде 

Министарство финансија- 

Управа царина

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине 

Хемијски факултет 

Универзитета у Београду

Континуирано, 

почев од 2016. 

године до 2021. 

године

Трошкови активности зависе од 

врсте завршне обраде

Количина уклоњених и 

уништених прекурсора

Записник Континуирано.   Континуирано од 2016. године до  2021. године. Планира се израда нормативног оквира. Активност и даље у току.          

8.3.8. Пратити измене и промене у правним 

тековинама

Министарство здравља, 

у сарадњи са надлежним 

министарствима

почев од априла 

2015.године до 

2021. године 

или до пријема у 

чланство 

Европске уније

Нису потребна средства Налази периодичних

извештаја о праћењу

Континуирано. У складу са роком од 2015-2021. сматрамо да се ове активности спроводе у континуитету , закони се мењају у складу са правним тековинама 

Европске уније .Предлог  измена и допуна закона  о психоактивним контролисаним супстанцама укључује:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Regulation (EC) No 1920/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

(recast) (OJ L 376, 27.12.2006, p. 1–13, CELEX number: 32006R1920).2. Council Decision 2005/387/JHA of 10 May 2005 on the information exchange, risk-assessment 

and control of new psychoactive substances (OJ L 127, 20.5.2005, p. 32–37, CELEX number: 32005D0387).3. Council Decision of 28 May 2001 on the transmission of 

samples of controlled substances (2001/419/JHA) ( OJ L 150, 6.6.2001, p. 1–3, CELEX number: 32001D0419). 4.  Council Recommendation of 30 March 2004 regarding 

guidelines for taking samples of seized drugs (2004/C 86/04))

                                                                                                                                                                       

8.3.9. Измена националног нормативног оквира 

у складу са променама у правним 

тековинама

Министарство здравља 

Министарство унутрашњих 

послова

Министарство правде

НВО

Министарство финансија- 

Управа царина

Министарство 

пољопривреде и заштите 

животне средине 

са Народном скупштином.

Почев од априла 

2015.године до 

2021. године или 

до пријема у 

чланство 

Европске уније

Нису потребна средства Одсуство разлике између 

европског и домаћег нормативног 

оквира

Континуирано.  У складу са роком од 2015-2021,  ове активности спроводе се у континуитету, закони се мењају у складу са правним тековинама Европске уније.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

8.4.1 Сарадња са ИНТЕРПОЛ-ом Министарство унутрашњих 

послова

Континуирано трошкови ће бити изражени у 

потпоглављу о полицијској 

сарадњи  – 6.1 ИНТЕРПОЛ

Број отворених фајлова 2.314 

организованих криминалних 

група које се баве кријумчарењем 

дроге

Годишњи Извештај о 

раду Одељења за 

сарадњу са ИНТЕРПОЛ-

ом

Активност у току.  У извештајном периоду у сарадњи са Интерполом отворена су 110 предмета која се односе на сарадњу у области дрога.                                                                                                                                                                                                                                                         

8.4.2 Сарадња са ЕВРОПОЛ-ом Министарство унутрашњих 

послова

Континуирано, 

почев од 2015. 

године до пријема 

у чланство 

Европске уније

трошкови ће бити изражени у 

потпоглављу о полицијској 

сарадњи  – 6.1 ЕВРОПОЛ

Број аналитичких фајлова, број 

размењених порука преко SIENA 

система у области трговине 

дрогом

Годишњи Извештај о 

раду Одељења за 

сарадњу са ЕВРОПОЛ-

ом

Активност у току.  Размењено је 142 аналитичких фајлова и 631 порука, од које је 198 послатих, а 433 примљених. На Сиени отворен је посебан mailbox за 

Службу за превенцију наркоманије и сузбијање кријумчарења наркотика и за неколико службеника ће се у наредном периоду отворити посебни налози како би 

могли да имају директан приступ Сиени. 

                                                                                     

8.4 ПРЕПОРУКА: 4 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Развијена полицијска сарадња на регионалном и међународном нивоу Повећана размена информација и заједничких акција, укључујући постојање заједничких истражних тимова

Повећање откривених случајева трговине дрогом захваљујући међународној полицијској сарадњи

Даљи развој регионалне и међународне полицијске сарадње 



8.4.3 Сарадња са EMCDDA Канцеларија за борбу 

против дрога, у сарадњи са 

надлежним 

министарствима

Континуирано Буџет Републике Србије  

6.210 евра годишње- трошкови 

потребни за израду свих врста 

извештаја  

6. 300 евра  годишње - путни 

трошкови

9.936 евра годишње -састанци у 

Београду

Буџет Републике Србије  - 

годишње

22.446 евра

Израда годишњих извештаја и 

других докумената предвиђених у 

IPA5

Годишњи Извештај на 

националном нивоу

Активност у току. Сарадња са EMCDDA проводи кроз Националну контактну тачку основану у Министарству здравља. У јуну 2018.године била је посета Р 

Србији  EMCDDA у циљу процене напретка у мониторингу и систему раног упозоравања. Сви учесници у систему  били су присутни и дали свој допринос у 

извештавању на састанку. Завршен је извештај о мапирању здравственних установа за лечење зависника од дрога и послат EMCDDA                                                                                                                                                                                                                                      

8.4.4 Сарадња са ЕУЛЕКС-ом Министарство унутрашњих 

послова

Континуирано, у 

складу са 

мандатом и за 

време трајања 

мандата ЕУЛЕКС-

а

Трошкови ће бити изражени у 

потпоглављу 5: Правосудна 

сарадња у грађанским и 

кривичним стварима 

Број експерата који сарађују са 

ЕУЛЕКС-ом 

Број одржаних састанака

Годишњи Извештај о 

раду Министарства 

унутрашњих послова

Активност није реализована. И даље нема оперативне сарадње у области борбе против дрога.                                                                                                                                                                                                                                   

8.4.5 Сарадња са UNODC Канцеларија за борбу 

против дрога са 

Министарством здравља 

Министарством 

унутрашњих послова

Министарством правде

Министарством финансија 

–Управа царина

Министарством 

пољопривреде и заштите 

животне средине 

Министарством омладине 

и спорта

НВО

Континуирано, 

почев од 2015. 

године

Буџет Републике Србије  

20.200 евра годишње

Буџет Републике Србије  - укупно

80.800 евра

Број конференција и одржаних 

састанака

Број државних службеника који 

учествују на конференцијама и 

скуповима          

Извештај Активност у току. Министарство здравља у сарадњи са  UNODC  развило инструменте за мапирање здравствених установа које се баве третманом од 

психоактивних супстанци. Спроведено је истраживање. Министарство унутрашњих послова уз подршку UNODC и Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја имплементира пилот пројекат "Програм оснаживања породица".  Имплементација започела у априлу 2018.године.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

8.4.6 Јачање капацитета Управе 

криминалистичке полиције, кроз обуку за 

учешће у заједничким истражним тимова

Министарство унутрашњих 

послова

Републичко јавно 

тужилаштво

Континуирано, 

почев од 2015. 

године

Трошкови ће бити изражени у 

потпоглављу 6.2 о организованом 

криминалу

Број обучених полицијских 

службеника и других релевантних 

службеника

 Извештај Активност у току.  Формиран је заједнички истражни тим и потписан је уговор са надлежним тужилаштвом  Аустрије, Чешке и Словачке  у јулу месецу 2018. 

године. У наредном периоду следе даље активности.  

8.4.7 Успостављање Националне контактне 

тачке за пренос и анализу узорака дрога

Министарство здравља 

Министарство унутрашњих 

послова –

Управа криминалистичке 

полиције

са Народном скупштином.

IV квартал 2017 

године

Буџет Републике Србије  

1.115 евра  за 2017. годину

Контакт успостављен изменама и 

допунама Закона о 

психоактивним контролисаним 

супстанциама

Службени гласник 

Републике Србије

Активност у току.  Измене и допуне Закона о психоактивним контролисаним супстанцама су усклађене са Одлуком Савета 2001/419/ПУП oд 28. маја 2001. 

године. Очекује се усвајање ових измена и допуна и даље формирање националне контакт тачке за пренос узорака.

                                                                                                                                                                                                                                          

8.4.8 Усвајање Правилника који регулише рад 

националне контакт тачке за пренос и 

анализу узорака дрога

Министарство унутрашњих 

послова 

Управа криминалистичке 

полиције

IV квартал 2017 

године

Буџет Републике Србије  

1.242 евра за 2017. годину

Подзаконски акт Службени гласник 

Републике Србије

Активност у току. Након усвајања измена и допуна Закона о психоактивним контролисаним супстанцама ,  у којима је предвиђена и контакт тачка за пренос 

узорака, а што је у складу са Одлуком ЕУ и за које је добијено позитивно мишљење Европске комисије, створиће се правни основ за израду Правилника. 

Предвиђено је да контакт тачка буде у  Министарству унутрашњих послова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Редовно ажурирати списак дрога сходно изменама у  међународним и европским 

актима

Списак дрога усклађен на међународном и европском нивоу, као и сходно ситуацији на 

терену

Одсуство разлике између европског и домаћег списка психоактивних контролисаних супстанци

8.5 ПРЕПОРУКА: 5 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



8.5.1 Редовно ажурирати списак психоактивних 

контролисаних супстанци у складу са 

INCB, релевантним одлукама Савета 

Европске уније и националном проценом

Комисија за психоактивне 

контролисане супстанце 

Владе Републике Србије

почев од 2014. 

године

Буџет Републике Србије  

6.660 евра годишње

Ажуриран списак психоактивних 

контролисаних супстанци

Службени гласник 

Републике Србије

Континуирано. Ажурирање листе извршено и у потпуности усклађенo са релевантним одлукама.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8.5.2 Успоставити Национални систем раног 

упозоравања

Министарство здравља 

са партнерима

и  Народном скупштином

II квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

 3.700 евра за 2016. годину

Успостављен Национални систем 

раног упозоравања амандманима 

и допунама Закона о 

психоактивним контролисаним 

супстанцама

Службени гласник 

Републике Србије

Активност у току. Редовно ажурирање списка психоактивних контролисаних супстанци.  Учешће на ЕWS састанку за земље кандидате у процесу приступања ЕУ. 

8.5.3 Постићи оперативност Националног 

система раног упозоравања

Министарство здравља II квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

166.500 евра за 2016. годину

Усвојен адекватан правни 

документ који регулише 

Национални систем раног 

упозоравања Републике Србије

Број информација размењених са 

Системом раног упозоравања у 

Европској унији

Адекватни правни 

документ

Извештај Националног 

система раног 

упозоравања

Активност реализована.Постигнута оперативност Националног система раног упозоравања  Законом о психоактивним контролисаним супстанцама (Службени 

гласник Републике Србије, бр.99/10) у чл.93 . је одређена сарадња Министарства здравља са ЕМЦДДА.  Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Министарству здравља дефинисани су послови Центра за мониторинг дрога и зависности од дрога, у оквиру којих се налази и Систем за рано 

упозоравање о новим психоактивним супстанцама.                                                                                                                                                                                                                              

8.5.4 Обучити партнере за активно учешће у 

Националном систему раног упозоравања

Министарство здравља Почев од II 

квартала 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

8.100 евра/ ТАИЕКС 

Број обучених лица Извештај о обукама

Извештај експерата

Континуирано.Обучени партнери за активно учешће у Националном систему раног упозоравања.                                                                                                                                                                                                                                           

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

8.6.1 Успостављање Националног центра за 

праћење дрога у сагласности са Законом о 

психоактивним контролисаним 

супстанцама

Министарство здравља IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

2.070 евра за 2015. годину

4.140 евра за 2016. годину

Буџет Републике Србије  - укупно

6.240 евра

Успостављен Национални центар 

за праћење дрога

Правилник о новој 

Систематизацији 

радних места у 

Министарству здравља 

Активност реализована. Успостављен и оперативан Национални центар за праћење дрога и зависности од дрога. Усвојен Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Министарству здравља. Центар има троје запослених. Планира се усвајање нове систематизације у Министарству здравља и 

повећање броја запослених у Центру. Завршен Годишњи извештај о дрогама у Републици Србији и послат ЕМЦДДА.

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8.6.2 Обезбедити средства за рад Националног 

центра за праћење дрога , веза са 

активношћу  8.6.1.

Министарство здравља IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

72.420 евра за 2015. годину

72 420 евра за 2016.годину

Буџет Републике Србије  - укупно

144 840 евра 

Национални центар за праћење 

дрога оперативан и има све 

потребне ресурсе

Правилник о новој 

Систематизацији 

радних места у 

Министарству здравља

Активност реализована. Обезбеђена средства за рад Националног центра за праћење дрога из буџета Републике Србије                                                                                                                                                                                                                                         

8.6.3 Потписати Меморандум о сарадњи између 

Министарства здравља и свих институција 

које су учествовале у пројектима које 

финансира Европска унија, 

веза са активностима 8.6.1 и 8.6.2

Министарство здравља 

Министарство унутрашњих 

послова

Институт за јавно здравље 

Србије „др Милан 

Јовановић Батут“

IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

1.242 евра за 2015. год.

2.070 евра за 2016.

Буџет Републике Србије  - укупно

3.312 евра

Национални центар за праћење 

дрога оперативан и има све 

потребне ресурсе

Документација 

Министарства здравља

Активност завршена. Меморандуми о сарадњи Министарства здравља и Института" Јован Јовановић -Батут" , као Министарства здравља и Министарства 

унутрашњих послова потписани.   

8.6.4 Спровести процену потреба за 

успостављањем

Националног система информисања за 

дроге 

укључујући финансијске ресурсе

Министарство здравља септембар 2015. 

године

Буџет Републике Србије  

5.400 евра за 2015. год.

Израђена процена потреба Документ Активност реализована. Није потребно обезбедити додатна финансијска средства, обзиром да је рад три извршиоца у Центру извршен прерасподелом већ 

запослених у Министарству здравља.                                                                                                                                                                                                                    

8.6.5 Успоставити нормативни оквир за 

Национални систем информисања за дроге

Министарство здравља Почев од I 

кварталa 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

6.210 евра за 2016. годину

Усвојен правни документ који 

регулише функционисање 

Националног система 

информисања за дроге

Адекватан правни 

документ

Активност у току.  Изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама предвиђено је оснивање и улога Националног центра за 

мониторинг дрога и зависности од дрога. Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству здравља обезбеђен је правни 

оквир за Национални систем информисања за дроге.                                                                                                                                                                                                                                

8.6.6 Образовати и обучити особље 

Националног центра за праћење дрога и 

партнере 

веза са активностима 8.6.1. и 8.6.2. 

Министарство здравља IV квартал 2016 Буџет Републике Србије  

11.100 евра за 2016. годину

Број учесника и број обука Извештај о 

организованим обукама

Активност реализована. Обука запослених је завршена. Уз подршку EMCDDA спроведено више обука за партнере током 2017. године. У оквиру ИПА5 пројекта 

омогућено је усавршавање свих партнера Центра за мониторинг дрога и њихово учешће на међународним састанцима.    

8.6  ПРЕПОРУКА: 6 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

Доделити довољан број особља и финансијских ресурса за кључне тачке за 

EMCDDA, како би се осигурала активна сарадња са Агенцијом

Успостављена кључна тачка за сарадње са EMCDDA у Националном центру за праћење 

дрога унутар Министарства здравља

Редовна сарадња са EMCDDA кроз попуњене људске и финансијске капацитете Републике Србије



8.6.7 Нацрт Акционог плана о Националном 

систему информисања за дроге

Министарство здравља IV квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије  

10.650 евра за 2015. годину .

Усвојен Акциони план Интерни документ 

Министарства здравља

Активност реализована.  Усвојен Акциони план.                                                                                                                                                                                                                          

8.6.8 Припрема и испорука Националног 

извештаја за EMCDDA

Канцеларија за борбу 

против дрога 

Министарство здравља

Од 2016. године Буџет Републике Србије  

8.280 евра годишње

 Буџет Републике Србије  - укупно

24.840 евра

Припремљен и усвојен 

Национални Извештај и редовно 

се доставља Европском центру за 

праћење дрога и зависности од 

дрога

Објављен Извештај Активност у току. Извештај је завршен и послат ЕМЦДДА.Потребно је променити носиоца активности у Акционом плану (носилац је Министарство здравља). 

Наредни извештај је према плану ЕМЦДДА планиран за крај 2018. године.                                                                                                                                                                                                                                      

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

9.1.1. Измена Стратегије за ИТ Управе царина Министарство финансија

Управа царина,

помоћник директора 

задуженог за Сектор за ИТ

II квартал 2017 

године

ИПА 2013 - Подршка даљој 

модернизацији Управе царина и 

бољем управљању границама у 

Републици Србији Буџет 

Републике Србије 

2.700 евра за 2017. годину

213 евра за 2017. годину

Буџет Републике Србије – укупно

2.913 евра

Усвојена Стратегија Извештај -ИПА Активност у току. У извештајном периоду започето је ажурирање Стратегије за ИТ Управе царина.  

9.1.2. Израдити усвојити и доставити план обуке 

за коришћење апликације АФИС за 10 

царинских службеника запослених у 

Сектору за контролу примене царинских 

прописа и Сектору за ИТ

Управа царина-

помоћник директора 

задуженог за  Сектор за 

контролу примене 

царинских прописа

помоћник директора 

Сектора за ИТ

IV квартал 2017. 

године

ТАИЕКС:

4.500 евра за 2017. годину

Буџет Републике Србије 

284 евра за 2017. годину - израда 

плана

1.000 евра за 2017. годину - 

спровођење  обуке 

Буџет Републике Србије - укупно

5.784 евра

План обуке развијен, усвојен и 

спроведен 

10 царинских службеника из 

Сектора за контролу примене 

царинских прописа и Сектора за 

ИТ оспособљено за коришћење 

АФИС апликације

 


Извештај o обуци Активност није реализована  За предметну обуку аплицирано је у октобру месецу 2017. године. Обука је званично одобрена и  предлог за експерте упућен 

Канцеларији за техничку помоћ и размену информација из Брисела, Краљевина Белгија - ТАИЕКС. Контактирани су експерти и тренутно смо у фази договарања 

датума обуке. Предложен је нови рок, четврти квартал 2018. године.                                                                                                                                                                                                                                                              

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

9.2.1. Сарадња са Радном групом Министарства 

правде како би се припремио Предлог 

закона о изменама Законика о кривичном 

поступку

Министарство правде

Управа царина, помоћник 

директора Сектора за 

људске ресурсе и опште 

послове,  помоћник 

директора Сектора за 

контролу примене 

царинских прописа

I квартал 2017. 

године

Буџет Републике Србије 

40.008 евра

Усвојени Нацрти закона којима се 

мења Законик  о кривичном 

поступку и Закон о царинској 

служби

Службени гласник 

Републике Србије

Активност у току.  Активност у току.   Управа царина је крајем 2015. године Министарству финансија као надлежном органу упутило Иницијативу за допуну 

Закона о кривичном поступку. Министарствo финансија је иницијативу проследило Министарству правде на даље поступање. Чека се одговор Министарства 

правде. Предложен је нови рок, четврти квартал 2018. године.      

Капацитети Управе царина за спровођење / примену законодавства су побољшани, са циљем ефикаснијег рада на граници

9. ЦАРИНСКА САРАДЊА

9.1. ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

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

Створени услови за системску размену информација са државама чланицама Европске уније са циљем процесуирања царинских прекршаја

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

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



9.2.2. Израдити, усвојити и доставити план 

обуке за специјалне заједничке истражне 

тимове (посебни облици сарадње према 

Конвенцији „Напуљ II“) који улазе на 

имовину без налога(проширена 

овлашћења царинских службеника из 

активности 9.2.1.) За 20 цариника 

запослених у  Сектору за контролу 

примене царинских прописа Одељењу за 

царинске истраге и за сузбијање 

кријумчарења

Министарство финансија

Управа царина-

начелник Одељења за 

царинске истраге. 

начелник Одељења за 

сузбијање кријумчарења

III квартал 2017. 

године

ТАИЕКС  9.000 евра

Буџет Републике Србије 

284 евра за 2017. годину - израда 

плана:

2.000 евра за 2017. годину -

спровођење  обуке

Буџет Републике Србије - укупно

11.284 евра

План обуке  царинских 

службеника из Сектора за 

контролу примене царинских 

прописа развијен, усвојен и 

спроведен

Одељења за царинске истраге (5) 

и Одељења за сузбијање 

кријумчарења (15) оспособљени 

за улазак на имовину без налога и 

рад у заједничким специјалним 

истражним тимовима.

Извештај о обуци Активност реализована.  Обука одржана у децембру месецу 2017. године , од стране експерата аустријске Царинске администрације.                                                                                                                                                                                                                            

9.2.3. Сарадња са Радном групом за израду 

Стратегије за интегрисано управљање 

границом у Републици Србији и Акционог 

плана за њено спровођење у циљу 

успостављања системског приступа базама 

података и размени информација између 

контролних органа на граници

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа граничне полиције

Министарство финансија

Управа царина- помоћник 

директора Сектора за 

контролу примене 

царинских прописа

IV квартал 2016. 

године

Трошкови активности предвиђене 

у оквиру потпоглавља о спољним 

границама и Шенгену

Усвојена Стратегија интегрисаног 

управљања границом у Републици 

Србији и Акциопни план за 

спровођење Стратегије

Исто као 4.2.2. Активност реализована. Стратегија интегрисаног управљања границом и Акциони план усвојени на седници Владе Републике Србије. Видети активност број 

4.4.2

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

9.3.1. Израдити, усвојити и доставити план 

додатне обуке за посебне облике сарадње, 

као што су хитна потера, прекогранични 

надзор и контролисане испоруке за 30 

царинских службеника који су одговорни 

за спровођење закона у области откривања 

и гоњења царинских прекршаја и 

царинских кривичних дела и 5 службеника 

Министарства унутрашњих послова - 

Управа криминалистичке полиције и 

Управа граничне полиције.

Министарство финнансија

Управа царина, помоћник 

директора Сектора за 

људске ресурсе и опште 

послове помоћник 

директора Сектора за 

контролу примене 

царинских прописа

IV квартал 2017 

године.

ТАИЕКС: 9.000 евра за 2017. 

годину

Буџет Републике Србије 

284 евра  за 2017. годину - израда 

плана:

3.500 евра за 2017. годину - 

спровођење  обуке

План обуке развијен, усвојен и 

спроведен

30 царинских службеника из 

Сектора за контролу примене 

царинских прописа  - Одељења за 

сузбијање кријумчарења(25) и 

Одељења за обавештајне послове 

(5) и 5 припадника МУП-а 

оспособљени за посебне облике 

сарадње, као што су хитна потера 

прекогранични надзор и 

контролисане испоруке и 

заједнички истражни тимови)

Извештај о обуци Активност није реализована. Обука је одобрена и дата је сугестија у вези трајања обуке, као и да се ступи у контакт са експертима, односно договори датум 

обуке. Предложен је нови рок, четврти квартал 2018. године.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9.3.2. Спровести и процедуре за ратификацију 

Конвенције „Напуљ II“

Министарство финансија - 

Управа царина

По приступању Буџет Републике Србије 

40.008 евра

Закон који ратификује Конвенцију 

„Напуљ II“

Службени гласник 

Републике Србије

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

10.1.1. Припремити нацрт Закона о ратификацији 

Конвенције о сузбијању фалсификовања 

валута

Министарство спољних 

послова

I квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

2.070 евра за 2015. годину

40.008 евра

Буџет Републике Србије – укупно

42.078 евра

Потписана сукцесорска изјава  и 

прихваћен текст Међународне 

конвенције о сузбијању 

фалсификовањавалута

Службени гласник 

Републике Србије

Активност реализована. 

10.1.2. Ускладити национално законодавство са 

Директивом 2014/62/ЕУ Европског 

парламента и Савета

Министарство правде, у 

сарадњи са Министарством 

унутрашњих послова

II квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије из 

Поглавља 23

40.008 евра за 2016. годину

633 евра за 2016. годину

8.280 евра за 2016. годину

Буџет Републике Србије – укупно

48.921евра

Закон који мења и допуњује 

Кривични          законик

Службени гласник 

Републике Србије

Активност није  реализована.  Послат предлог за измену закона .Измене и допуне предметног закона нису усвојене.  Предлог за измену рока IV квартал 2018. 

године                                                                                                                                                                                                                    

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

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. Успостављени административни систем за сузбијање фалсификовања валуте је компатибилан са европским стандардима (ниво усклађености система управе Републике Србије са европским 

стандардима)

Створени услови за примену Конвенције „Напуљ II“

10. ФАЛСИФИКОВАЊЕ ЕВРА

Унапређена сарадња са царинским управама Европске уније

10.1. ПРЕПОРУКА: 1 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ

Нацрт плана рада за имплементацију  Конвенције „Напуљ II“ након приступања

ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА9.3.ПРЕПОРУКА: 3 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ



10.1.3. Унапредити капацитете постојећих 

организационих јединица, доношењем 

акта којим ће се проширити њихова 

надлежност у складуса улогом Централне 

националне канцеларије премаОдлуци 

2001/887/ПУП, везано за активност 10.2.5

Министарство унутрашњих 

послова

II квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

1.656 евра за 2015. годину

828 евра за 2016. годину

633 евра за 2016. годину – трошак 

Владе Републике Србије

ТАИЕКС– студијска посета 

Аустрији

3.000 евра

Усвојен подзаконски акт Закључак Владе 

Републике Србије

Активност у току.    Закључком Владе Републике Србије, биће формирана Национална централна канцеларија..  Предлог за измену рока IV квартал 2018. 

године                                                                                                                                                                                                                                   

10.1.4. Створити услове како би се омогућило 

извештавање према Одлуци 

2001/887/ПУП доношењем подзаконског 

акта којим се уређује поступак и начин 

размене информација саЕВРОПОЛ-ом

Министарство унутрашњих 

послова у сарадњи са 

Народном банком Србије

децембар 2015. 

године

Буџет Републике Србије 

1.656 евра за 2015. годину

633 евра за 2015. годину

Усвојен подзаконски акт Закључак Владе 

Републике Србије

Активност реализована. 

10.1.5. Учење о улози и увођењу најбоље праксе 

AFCOS у области заштите интереса 

Европске уније

Министарство унутрашњих 

послова, 

AFCOS 

август 2015. 

године

ТАИЕКС 

15.000 евра

Организована студијска посета Извештај са студијских 

посета, препорука са 

студијских посета

Активност реализована. 

10.1.6. Унапредити сарадњу са Министарством 

финансија, -AFCOS канцеларијом, 

побољшањем својих административних 

капацитета

Министарство унутрашњих 

послова у сарадњи са 

Министарством финансија

децембар 2015. 

године

Буџет Републике Србије 

1.656 евра за 2015.  годину:

Споразум о сарадњи Потписан Споразум Активност реализована. 

Бр. АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН РОК

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА / 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ПОКАЗАТЕЉ РЕЗУЛТАТА ИЗВОР ЗА ПРОВЕРУ СТАТУС СПРОВОЂЕЊА

10.2.1 Јачање капацитета Министарства 

унутрашњих послова у погледу размене 

информација према Одлуци 

887/2001/ПУП, коју испоручују европски 

експерти

Министарство унутрашњих 

послова у сарадњи са 

Народном банком Србије

I квартал 2016. 

године

ТАИЕКС радионица 2.950 евра за 

2016. годину

Број обука Извештај експерата Активност реализована. Taiex радионица одржана у периоду од 26.10. - 27.10.2017

10.2.2 Јачање капацитета за сарадњу са AFCOS 

(у оквиру Министарства финансија), 

организовањем заједничке радионице коју 

предводе европски експерти

Министарство унутрашњих 

послова у сарадњи са 

Народном банком Србије, 

Министарством финансија- 

AFCOS

I квартал  2016. 

године

ТАИЕКС радионица 2.950 евра за 

годину 2016

Организована радионица Извештај експерата Активност реализована. 

10.2.3. Учење о најбољој пракси и сарадњи 

између Народне банке Србије и  Управе 

криминалистичке полиције у истрагама 

фалсификовања евра

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа криминалистичке 

полиције 

Служба за борбу против 

организованог криминала

Народна банка Србије

септембар 2015. 

године

ТАИЕКС радионица

2.950 евра

15 обучених државних 

службеника

Извештај експерата Активност реализована. 

10.2.4. Потписати радне аранжмане о приступању 

ЕВРОПОЛ-овој SOYA кључној тачки

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа криминалистичке 

полиције-

Служба за борбу против 

организованог 

криминалаУправа за 

међународну оперативну 

полицијскусарадњу везаса 

активношћу 6.1.1.7 

III квартал 2016. 

године

Буџет Републике Србије 

207 евра за 2015. годину

207  евра за 2016. годину

Буџет Републике Србије - укупно

414 евра

Повећан број информација 

размењених путем SIENA, број 

информација послатих кључној 

тачки ЕВРОПОЛА за 

фалсификовањеод стране Управе 

криминалистичке полиције кроз 

ЕВРОПОЛ (допринос)

Документ о радном 

аранжману

Активност реализована. Дана 15.09.2016. године, потписан је радни аранжман за придруживање Републике Србије -FP SOYA, а који је ступио на снагу 

16.09.2016. године

10.2. ПРЕПОРУКА: 2 ОПШТИ РЕЗУЛТАТ ПОКАЗАТЕЉ УТИЦАЈА

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. Побољшан ниво сарадње са агенцијама Европске уније, количина размењених информација, брзина протока информација



10.2.5. Учење о надлежности НЦК, сарадње НЦК 

са другим државним органима, и учење о 

најбољој пракси

Министарство унутрашњих 

послова-

Управа криминалистичке 

полиције

II квартал 2016. 

године

ТАИЕКС студијска посета 15.000 

евра за 2016. годину

Извештај са студијске посете, 

научена најбољапракса о 

надлежности НЦК и 

сарадњиизмеђу НЦК

ТАИЕКС Извештај Активност реализована. 


