Раздео 1
НАРОДНА СКУПШТИНА
Опште образложење корисника:
Надлежност Народне скупштине утврђена је Уставом Републике Србије, а функције Народне скупштине Законом о Народној скупштини. Као носилац уставотворне и законодавне власти, Народна
скупштина доноси и мења Устав
Републике Србије, одлучује о промени границе Републике Србије, расписује републички референдум, потврђује међународне уговоре када је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања,
одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање, надзире рад служби безбедности, доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије, даје претходну сагласност на
статут аутономне покрајине, усваја стратегију одбране, усваја план развоја и просторни план, усваја буџет и Завршни рачун Републике Србије на предлог Владе, даје амнестију за кривична дела. У
остваривању изборне функције Народна скупштина бира Владу, бира судије Уставног суда и одлучује о њиховом разрешењу и престанку мандата, бира председника Врховног касационог суда,
председнике судова, Републичког јавног тужиоца и јавне тужиоце и одлучује о престанку њихове функције, бира судије и заменике јавних тужилаца у складу са Уставом и законом, бира и разрешава
гувернера Народне банке Србије и Савет гувернера, бира и разрешава Заштитника грађана, бира и разрешава и друге функционере одређене законом. У остваривању контролне функције Народна
скупштина врши надзор над радом Владе и одлучује о престанку мандата Владе и министара, служби безбедности, гувернера Народне банке Србије, Заштитника грађана, других органа и тела у складу
са законом.
Предлог скупштинског буџета за 2019. годину припремљен је на основу закона и одлука Административног одбора, односно Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања
којима су ближе уређена права и обавезе народних посланика и запослених у Служби Народне скупштине и Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и
2021. годину број 401-00-03634/2017-03 од 2. новембра 2018. године, које је донео министар финансија, на основу члана 35. Закона о буџетском систему.
Пословником Народне скупштине предвиђено је да Народна скупштина има 20 одбора од чега 18 одбора по 17 чланова, Одбор за контролу служби безбедности 9 чланова и Одбор за права детета,
као посебно радно тело које чини председник Народне скупштине, потпредседници Народне скупштине, представници посланичких група у Народној скупштини и председник Одбора за рад,
социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва и који у овом сазиву Народне скупштине има 24 члана. Чланови одбора имају заменике чланова (члан 28. Закона о Народној
скупштини и чл. 23. и 73. Пословника).
Законом о Народној скупштини и Пословником предвиђено је низ права и обавеза народних посланика од значаја за рад Народне скупштине и њених радних тела, за чије спровођење се у
скупштинском буџету сваке године обезбеђују потребна финансијска средства:
1. Народни посланик има право да на седници Народне скупштине говори и писане документе у раду Народне скупштине, предвиђене Пословником, подноси на свом језику (члан 9. став 2. Закона о
Народној скупштини);
2. Седнице одбора могу се одржaвати и ван седишта Народне скупштине (члан 42. став 4. Пословника). За реализацију ове активности се сваке године обезбеђују средства у складу са Уредбом о
трошковима и накнадама државних службеника и намештеника.
3. Одбори имају могућност да одржавају и јавна слушања (члан 27. став 7. Закона о Народној скупштини и чл. 83. - 84. Пословника). Јавно слушање се одржава на одређену тему. На позив председника
одбора, поред чланова одбора и народних посланика, јавном слушању могу да присуствују и друга лица;
4. Одбор може да образује пододбор, а председник одбора посебну радну групу (члан 27. став 8. Закона о Народној скупштини и члан 44. став 6. Пословника), у чијем раду могу да учествују научници
и стручњаци из одређених области, у зависности од питања које се разматра. Чланом 27. став 14. Закона о Народној скупштини и чланом 43. Пословника, утврђено је да у раду радних тела по позиву
могу учествовати и научници и стручњаци;
5. Народна скупштина може да образује привремена радна тела - анкетне одборе и комисије (члан 27. ст. 12. и 13. Закона о Народној скупштини и чл. 68. - 69. Пословника), с тим што се анкетни одбор
образује из реда народних посланика, а комисија из реда народних посланика, представника органа и организација, научника и стручњака;
6. Предлагач закона има обавезу да Народној скупштини, уз предлог закона, достави изјаву и табелу о усклађености тог предлога закона са прописима Европске уније (члан 151. Пословника). С тим у
вези, у извршавању законодавне функције Народне скупштине неопходно је народним посланицима и члановима одбора обезбедити стручну подршку научника и стручњака. Стручна подршка је
неопходна и у праћењу реализације стратегије придруживања Европској унији и предлагању мера и иницијатива за њено убрзавање у складу са Пословником;
7. Ради одржавања састанака народних посланика са грађанима, постоји могућност отварања канцеларија Народне скупштине ван седишта Народне скупштине (члан 15. став 4. Закона о Народној
скупштини). У досадашњем периоду ова активност се спроводила уз финансијску подршку међународних организација (USAID, NDI) што опет не искључује могућност Народне скупштине да сваке
године планира одређена средстава за реализацију овог права;
8. Чланови одбора имају значајне активности у земљи и иностранству, као што су: учествовање на конференцијама, округлим столовима, семинарима и састанцима, на теме које су од значаја за
обављање њихове функције; узајамне посете чланова одбора Народне скупштине одборима парламената ЕУ; активности у поступку преговора о приступању Европској унији. Обавеза Народне
скупштине је да накнади трошкове који настају у вези са службеним путовањима у земљи и иностранству (трошкови путовања, смештаја, исхране и превођења докумената у припреми народних
посланика за учешће на конференцијама, округлим столовима, семинарима и састанцима), у складу са Одлуком Административног одбора Народне скупштине о посланичкој накнади број 120-1105/09
- Пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама од 23. априла 2009. године и Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 - Политички систем
Сектор: 21 - Политички систем
Опис: Народна скупштина као носилац уставотворне и законодавне власти: доноси и мења Устав; одлучује о промени границе Републике Србије; расписује републички референдум;
потврђује међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања; одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање; надзире рад служби безбедности;
доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије; даје претходну сагласност на статут аутономне покрајине; усваја стратегију одбране; усваја план развоја и просторни
план; усваја буџет и завршни рачун Републике Србије, на предлог Владе; даје амнестију за кривична дела; бира судије Уставног суда и одлучује о њиховом разрешењу и престанку мандата;
бира председника Врховног касационог суда, председнике судова, Републичког јавног тужиоца и јавне тужиоце и одлучује о престанку њихове функције; бира судије и заменике јавних
тужилаца, у складу са Уставом и законом; бира и разрешава гувернера Народне банке Србије и Савет гувернера; бира и разрешава Заштитника грађана; бира и разрешава и друге
функционере одређене законом; врши надзор над радом: Владе и одлучује о престанку мандата Владе и министара; служби безбедности; гувернера Народне банке Србије; Заштитника
грађана; других органа и тела у складу са законом; разматра представке и предлоге грађана; одржава састанке са грађанима у Народној скупштини и у канцеларијама Народне скупштине
ван седишта Народне скупштине (народни посланици).
Народна скупштина у оквирима својих надлежности остварује међународну сарадњу у циљу очувања и развоја мира, добросуседских односа и равноправне сарадње са свим народима и
државама света (упућивање сталних делегација у парламентарне скупштине међународних организација; размена делегација са међународним организацијама; учешће народних
посланика на конференцијама и саветовањима; интерпарламентарни дијалог и други облици сарадње са Европским парламентом; покретање и учешће на заједничким пројектима са
представничким телима других држава, парламентарним скупштинама и међународним организацијама; упућивање делегације Народне скупштине, председника Народне скупштине или
појединих народних посланика у посете представничким телима других држава и пријем делегација представничких тела других држава; размена информација, других материјала и
публикација; образовање посланичких група пријатељства).
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Циљ 1: Вршење надлежности Народне скупштине у складу са Уставом, законима и Пословником Народне скупштине и начелом владавине права које се остварује слободним и непосредним изборима, уставним
јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

250

250

250

250

1. Вршење функције народног посланика
Koментар: Народна скупштина као носилац
уставотворне и законодавне власти:
доноси и мења Устав; одлучује о промени
границе Републике Србије; расписује
републички референдум; потврђује
међународне уговоре кад је законом
предвиђена обавеза њиховог потврђивања;
одлучује о рату и миру и проглашава ратно
и ванредно стање; надзире рад служби
безбедности; доноси законе и друге опште
акте из надлежности Републике Србије; даје
претходну сагласност на статут
аутономне покрајине; усваја стратегију
одбране; усваја план развоја и просторни
план; усваја буџет и завршни рачун
Републике Србије, на предлог Владе; даје
амнестију за кривична дела; бира судије
Уставног суда и одлучује о њиховом
разрешењу и престанку мандата; бира
председника Врховног касационог суда,
председнике судова, Републичког јавног
тужиоца и јавне тужиоце и одлучује о
престанку њихове функције; бира судије и
заменике јавних тужилаца, у складу са
Уставом и законом; бира и разрешава
гувернера Народне банке Србије и Савет
гувернера; бира и разрешава Заштитника
грађана; бира и разрешава и друге
функционере одређене законом; врши
надзор над радом: Владе и одлучује о
престанку мандата Владе и министара;
служби безбедности; гувернера Народне
банке Србије; Заштитника грађана; других
органа и тела у складу са законом;
разматра представке и предлоге грађана;
одржава састанке са грађанима у Народној
скупштини и у канцеларијама Народне
скупштине ван седишта Народне
скупштине (народни посланици).
Народна скупштина у оквирима својих
надлежности остварује међународну
сарадњу у циљу очувања и развоја мира,
добросуседских односа и равноправне
сарадње са свим народима и државама
света (упућивање сталних делегација у
парламентарне скупштине међународних
организација; размена делегација са
међународним организацијама; учешће
народних посланика на конференцијама и
саветовањима; интерпарламентарни
дијалог и други облици сарадње са
Европским парламентом; покретање и
учешће на заједничким пројектима са
представничким телима других држава,
парламентарним скупштинама и
међународним организацијама; упућивање
делегације Народне скупштине, председника
Народне скупштине или појединих народних
посланика у посете представничким
телима других држава и пријем делегација
представничких тела других држава;
размена информација, других материјала и
публикација; образовање посланичких група
пријатељства).
Извор верификације: Народна скупштина

Програмска активност: 0001 - Вршење посланичке функције
Програм коме припада: 2101 - Политички систем
Правни основ: Правни основ садржан је у чл. 102, 103, 107. и 108. Устава (мандат народног посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Народној
скупштини и траје четири године, народни посланик слободно располаже својим мандатом, ужива имунитет, и има право предлагања закона, других прописа и
општих аката).
Чл. 36 - 46. Закона о Народној скупштини уређују се положај, права и дужности народних посланика које стиче даном потврђивања мандата.
Чл. 283 – 288. Пословника Народне скупштине уређују се права и дужности народних посланика и начин њиховог остваривања.
Опис: Народни посланик: предлаже законе и друге акте; предлаже аутентично тумачење закона; подноси амандмане на предлоге закона и других аката; учествује у
расправи и одлучивању о предлогу закона и других аката на седницама Народне скупштине и њених радних тела; учествује у подношењу предлога за расписивање
референдума о питањима која се уређују законом; подноси предлог за образовање комисије или анкетног одбора; подноси предлог за спровођење јавног слушања
о питањима од јавног интереса; предлаже измене и допуне предложеног дневног реда; поставља посланичка питања; учествује у подношењу интерпелације и
предлога за гласање о неповерењу Влади или члану Владе; одржава конференције за новинаре у просторијама Народне скупштине; предузима и друге радње у
вршењу посланичке функције, у складу са Пословником Народне скупштине.
Народни посланик је дужан да: учествује у раду Народне скупштине и њених одбора; поступа у складу са одлукама надлежног одбора Народне скупштине, којима се
уређују права и дужности народних посланика; чува податке који представљају тајну и после престанка посланичке функције; својим укупним понашањем чува
углед, поштује достојанство и ред на седници Народне скупштине, одбора и посланичких група; обраћа се другим народним посланицима са уважавањем, без
увредљивих израза и изношења чињеница и оцена које се односе на приватни живот других лица; односи се одговорно и рационално према средствима буџета
Републике Србије која су намењена за рад Народне скупштине; подноси извештај надлежном државном органу о својој имовини и приходима, у складу са законом
и извршава друге обавезе у складу са законом и Пословником Народне скупштине.
Народни посланик има право да буде благовремено и потпуно обавештен о свим питањима из надлежности Народне скупштине, као и право да тражи обавештења
која су му потребна за обављање посланичке функције од председника Народне скупштине, председника одбора и других радних тела Народне скупштине,
председника Владе, члана Владе и функционера у другим републичким органима и организацијама.
Народни посланик има право на: плату; накнаду трошкова за вршење посланичке функције (посланички додатак); трошкове коришћења приватног аутомобила;
трошкове хотелског смештаја за време одржавања седница Народне скупштине и њених радних тела (посланичка накнада); трошкове службеног путовања у земљи
и иностранству; накнаду за закуп стана у Београду; накнаду трошкова за одвојени живот; отпремнину; бесплатан превоз у железничком, друмском, јавном градском
и речном саобраћају на територији Републике Србије; разлику између посланичке плате и зараде коју остварује у радном односу; месечну накнаду у висини 80
посто од посланичке плате због обављања самосталне делатности; накнаду плате по престанку посланичке функције у висини плате коју је имао на дан престанка
функције, а најдуже три месеца, право на накнаду плате ако је народној посланици престала функција у време трудноће и порођаја, у висини плате коју је имала на
дан престанка функције, а најдуже годину дана и др.
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Циљ 1: Спровођење законодавне и контролне функције
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

5

5

5

5

ДА/НЕ

2016

0

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

1. Народна скупштина је
надлежна да доноси
законе. Проценат
разматраних предлога
закона на седницама
Народне скупштине који
садрже: а) родну анализу,
б) фискалну анализу и ц)
анализу са аспекта људских
права, у односу на укупан
број донетих закона
Koментар: Народну
скупштину чини 250
народних посланика који се
бирају на слободним и
непосредним изборима,
тајним гласањем, по
правилу на сваке четири
године. Народни посланици
представљају грађане који
су носиоци суверенитета.
Народни посланик стиче
права и дужности утврђене
Уставом и законом даном
потврђивања мандата.
Извор верификације:
Народна скупштина

2. Народна скупштина је
надлежна да позива
чланове Владе на седницу
Народне скупштине на којој
се постављају посланичка
питања или питања у вези
са актуелном темом
Koментар: Народни
посланик: предлаже законе и
друге акте; предлаже
аутентично тумачење
закона; подноси амандмане
на предлоге закона и других
аката; учествује у расправи
и одлучивању о предлогу
закона и других аката на
седницама Народне
скупштине и њених радних
тела; учествује у
подношењу предлога за
расписивање референдума о
питањима која се уређују
законом; подноси предлог за
образовање комисије или
анкетног одбора; подноси
предлог за спровођење
јавног слушања о питањима
од јавног интереса;
предлаже измене и допуне
предложеног дневног реда;
поставља посланичка
питања; учествује у
подношењу интерпелације и
предлога за гласање о
неповерењу Влади или члану
Владе; одржава
конференције за новинаре у
просторијама Народне
скупштине; предузима и
друге радње у вршењу
посланичке функције, у
складу са Пословником
Народне скупштине.
Народни посланик је дужан
да: учествује у раду Народне
скупштине и њених одбора;
поступа у складу са
одлукама надлежног одбора
Народне скупштине, којима
се уређују права и дужности
народних посланика; чува
податке који представљају
тајну и после престанка
посланичке функције; својим
укупним понашањем чува
углед, поштује
достојанство и ред на
седници Народне скупштине,
одбора и посланичких група;
обраћа се другим народним
посланицима са
уважавањем, без
увредљивих израза и
изношења чињеница и оцена
које се односе на приватни
живот других лица; односи
се одговорно и рационално
према средствима буџета
Републике Србије која су
намењена за рад Народне
скупштине; подноси
извештај надлежном
државном органу о својој
имовини и приходима, у
складу са законом и
извршава друге обавезе у
складу са законом и
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складу са законом и
Пословником Народне
скупштине.
Народни посланик има право
да буде благовремено и
потпуно обавештен о свим
питањима из надлежности
Народне скупштине, као и
право да тражи
обавештења која су му
потребна за обављање
посланичке функције од
председника Народне
скупштине, председника
одбора и других радних тела
Народне скупштине,
председника Владе, члана
Владе и функционера у
другим републичким
органима и организацијама.
Народни посланик има право
на: плату; накнаду
трошкова за вршење
посланичке функције
(посланички додатак);
трошкове коришћења
приватног аутомобила;
трошкове хотелског
смештаја за време
одржавања седница Народне
скупштине и њених радних
тела (посланичка накнада);
трошкове службеног
путовања у земљи и
иностранству; накнаду за
закуп стана у Београду;
накнаду трошкова за
одвојени живот;
отпремнину; бесплатан
превоз у железничком,
друмском, јавном градском и
речном саобраћају на
територији Републике
Србије; разлику између
посланичке плате и зараде
коју остварује у радном
односу; месечну накнаду у
висини 80 посто од
посланичке плате због
обављања самосталне
делатности; накнаду плате
по престанку посланичке
функције у висини плате коју
је имао на дан престанка
функције, а најдуже три
месеца, право на накнаду
плате ако је народној
посланици престала
функција у време трудноће и
порођаја, у висини плате
коју је имала на дан
престанка функције, а
најдуже годину дана и др.
Извор верификације:
Народна скупштина

ГЛАВА 1.1 - НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Опште образложење корисника:
Надлежност Народне скупштине утврђена је Уставом Републике Србије, а функције Народне скупштине Законом о Народној скупштини. Као носилац уставотворне и законодавне власти, Народна
скупштина доноси и мења Устав
Републике Србије, одлучује о промени границе Републике Србије, расписује републички референдум, потврђује међународне уговоре када је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања,
одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање, надзире рад служби безбедности, доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије, даје претходну сагласност на
статут аутономне покрајине, усваја стратегију одбране, усваја план развоја и просторни план, усваја буџет и Завршни рачун Републике Србије на предлог Владе, даје амнестију за кривична дела. У
остваривању изборне функције Народна скупштина бира Владу, бира судије Уставног суда и одлучује о њиховом разрешењу и престанку мандата, бира председника Врховног касационог суда,
председнике судова, Републичког јавног тужиоца и јавне тужиоце и одлучује о престанку њихове функције, бира судије и заменике јавних тужилаца у складу са Уставом и законом, бира и разрешава
гувернера Народне банке Србије и Савет гувернера, бира и разрешава Заштитника грађана, бира и разрешава и друге функционере одређене законом. У остваривању контролне функције Народна
скупштина врши надзор над радом Владе и одлучује о престанку мандата Владе и министара, служби безбедности, гувернера Народне банке Србије, Заштитника грађана, других органа и тела у складу
са законом.
Предлог скупштинског буџета за 2019. годину припремљен је на основу закона и одлука Административног одбора, односно Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања
којима су ближе уређена права и обавезе народних посланика и запослених у Служби Народне скупштине и Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и
2021. годину број 401-00-03634/2017-03 од 2. новембра 2018. године, које је донео министар финансија, на основу члана 35. Закона о буџетском систему .
Пословником Народне скупштине предвиђено је да Народна скупштина има 20 одбора од чега 18 одбора по 17 чланова, Одбор за контролу служби безбедности 9 чланова и Одбор за права детета,
као посебно радно тело које чини председник Народне скупштине, потпредседници Народне скупштине, представници посланичких група у Народној скупштини и председник Одбора за рад,
социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва и који у овом сазиву Народне скупштине има 24 члана. Чланови одбора имају заменике чланова (члан 28. Закона о Народној
скупштини и чл. 23. и 73. Пословника).
Законом о Народној скупштини и Пословником предвиђено је низ права и обавеза народних посланика од значаја за рад Народне скупштине и њених радних тела, за чије спровођење се у
скупштинском буџету сваке године обезбеђују потребна финансијска средства:
1. Народни посланик има право да на седници Народне скупштине говори и писане документе у раду Народне скупштине, предвиђене Пословником, подноси на свом језику (члан 9. став 2. Закона о
Народној скупштини);
2. Седнице одбора могу се одржaвати и ван седишта Народне скупштине (члан 42. став 4. Пословника). За реализацију ове активности се сваке године обезбеђују средства у складу са Уредбом о
трошковима и накнадама државних службеника и намештеника.
3. Одбори имају могућност да одржавају и јавна слушања (члан 27. став 7. Закона о Народној скупштини и чл. 83. - 84. Пословника). Јавно слушање се одржава на одређену тему. На позив председника
одбора, поред чланова одбора и народних посланика, јавном слушању могу да присуствују и друга лица;
4. Одбор може да образује пододбор, а председник одбора посебну радну групу (члан 27. став 8. Закона о Народној скупштини и члан 44. став 6. Пословника), у чијем раду могу да учествују научници
и стручњаци из одређених области, у зависности од питања које се разматра. Чланом 27. став 14. Закона о Народној скупштини и чланом 43. Пословника, утврђено је да у раду радних тела по позиву
могу учествовати и научници и стручњаци;
5. Народна скупштина може да образује привремена радна тела - анкетне одборе и комисије (члан 27. ст. 12. и 13. Закона о Народној скупштини и чл. 68. - 69. Пословника), с тим што се анкетни одбор
образује из реда народних посланика, а комисија из реда народних посланика, представника органа и организација, научника и стручњака;
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образује из реда народних посланика, а комисија из реда народних посланика, представника органа и организација, научника и стручњака;
6. Предлагач закона има обавезу да Народној скупштини, уз предлог закона, достави изјаву и табелу о усклађености тог предлога закона са прописима Европске уније (члан 151. Пословника). С тим у
вези, у извршавању законодавне функције Народне скупштине неопходно је народним посланицима и члановима одбора обезбедити стручну подршку научника и стручњака. Стручна подршка је
неопходна и у праћењу реализације стратегије придруживања Европској унији и предлагању мера и иницијатива за њено убрзавање у складу са Пословником;
7. Ради одржавања састанака народних посланика са грађанима, постоји могућност отварања канцеларија Народне скупштине ван седишта Народне скупштине (члан 15. став 4. Закона о Народној
скупштини). У досадашњем периоду ова активност се спроводила уз финансијску подршку међународних организација (USAID, NDI) што опет не искључује могућност Народне скупштине да сваке
године планира одређена средстава за реализацију овог права;
8. Чланови одбора имају значајне активности у земљи и иностранству, као што су: учествовање на конференцијама, округлим столовима, семинарима и састанцима, на теме које су од значаја за
обављање њихове функције; узајамне посете чланова одбора Народне скупштине одборима парламената ЕУ; активности у поступку преговора о приступању Европској унији. Обавеза Народне
скупштине је да накнади трошкове који настају у вези са службеним путовањима у земљи и иностранству (трошкови путовања, смештаја, исхране и превођења докумената у припреми народних
посланика за учешће на конференцијама, округлим столовима, семинарима и састанцима), у складу са Одлуком Административног одбора Народне скупштине о посланичкој накнади број 120-1105/09
- Пречишћен текст од 27. марта 2009. године са изменама од 23. априла 2009. године и Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 - Политички систем
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 20100 - НАРОДНА СКУПШТИНА

Програмска активност: 0002 - Подршка раду Републичке изборне комисије
Програм коме припада: 2101 - Политички систем
Правни основ: Закон о избору народних посланика и Закон о националним саветима националних мањина.
Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за спровођење избора утврђени Законом о избору народних посланика. Републичка
изборна комисија у складу са Законом врши попуну упражњеног посланичког места, у случају престанка мандата народног посланика пре истека времена на који је
изабран.
Такође, Републичка изборна комисија спроводи и послове везане за спровођење избора утврђених Законом о националним саветима националних мањина. У
случају да неком од чланова националних савета националних мањина мандат престане пре истека времена на који је изабран, Републичка изборна комисија у
складу са Законом доноси решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у националном савету.
Народна скупштина обезбеђује услове за редован рад Републичке изборне комисије, а Служба Народне скупштине обавља стручне, административно-техничке и
друге послове за потребе Републичке изборне комисије.

Циљ 1: Стручно, благовремено и потпуно извршавање послова неопходних за несметан рад Републичке изборне комисије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

1. Проценат решених
приговора РИК-у у односу
на укупан број поднетих
приговора
Koментар: У оквиру ове
програмске активности
спроводе се послови везани
за спровођење избора
утврђени Законом о избору
народних посланика.
Републичка изборна комисија
у складу са Законом врши
попуну упражњеног
посланичког места, у случају
престанка мандата
народног посланика пре
истека времена на који је
изабран.
Такође, Републичка изборна
комисија спроводи и послове
везане за спровођење избора
утврђених Законом о
националним саветима
националних мањина. У
случају да неком од чланова
националних савета
националних мањина
мандат престане пре
истека времена на који је
изабран, Републичка изборна
комисија у складу са Законом
доноси решење о додели
мандата члана националног
савета ради попуне
упражњеног места у
националном савету.
Народна скупштина
обезбеђује услове за редован
рад Републичке изборне
комисије, а Служба Народне
скупштине обавља стручне,
административно-техничке
и друге послове за потребе
Републичке изборне комисије.
Извор верификације:
Републичкa изборнa комисијa

%

2018

0

100

Програмска активност: 0003 - Стручна и административно – техничка подршка раду посланика
Програм коме припада: 2101 - Политички систем
Правни основ: Правни основ је садржан у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине 03 број 02-3937/11 од
21. новембра 2011. године са изменама и допунама од 18. децембра 2012. године, 26. априла 2013. године и 3. марта 2015. године, којим се утврђују: назив и
делокруг унутрашњих јединица, овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица, начин сарадње Службе Народне скупштине са другим органима и
организацијама, радна места државних службеника на положају, извршилачка радна места по сваком звању (за државне службенике) и свакој врсти радних места
(за намештенике), називи радних места, описи послова радних места и звања (за државне службенике), односно врсте (за намештенике) у која су радна места
разврстана, услови за рад запосленог на радном месту, као и број државних службеника на положају, државних службеника на извршилачким радним местима и
намештеника за свако радно место.
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Опис: У Служби Народне скупштине обављају се разноврсни послови који обухватају: анализу закона, предлога закона и других аката из делокруга рада одбора;
припрему и организовање седница радних тела, израду извештаја и припрему аката и информација о питањима која се разматрају на седницама радних тела;
давању стручних мишљења у вези с питањима која разматрају радна тела; припреми амандмана на предлоге закона, других прописа и општих аката за потребе
одбора; праћење извршавања закључака радних тела, израду аката од значаја за спровођење контролне, односно изборне функције Народне скупштине;
организовање јавног слушања; припрему анализа и информација о иницијативама, петицијама, представкама и предлозима грађана, удружења и организација;
стручну и административну подршку народним посланицима (припрема и стручна обрада амандмана који се подносе на предлоге закона и других аката, пружање
стручне помоћи народним посланицима у вези са применом важећих прописа и применом Пословника и других аката Народне скупштине); стручну припрему и
организовање састанака народних посланика са грађанима, представницима државних органа, организација и тела; анализу предлога закона и другог општег акта
са аспекта усклађености прописа са прописима ЕУ; израду табеле о усклађености предлога закона и другог општег акта које подносе народни посланици, са
прописима ЕУ; припрему упоредних прегледа прописа ЕУ и информације о потреби усаглашавања важећих прописа са прописима ЕУ; остваривање сарадње са:
Делегацијом ЕУ у Београду, дипломатским мисијама земаља чланица ЕУ и мисијама других међународних организација и организацијама цивилног друштва.
Обављање наведених послова захтева стално стручно усавршавање запослених у Служби Народне скупштине кроз радионице, семинаре и друге начине у циљу
размене искустава са државним службеницима земаља чланица ЕУ како би се усагласило пословање у складу са захтевима ЕУ.
Циљ 1: Обезбеђивање континуираног развоја Службе, отвореност за увођење савремених технологија, јачање одговорности запослених у Служби у циљу благовременог и квалитетног обављања
послова и стварање основа за стално стручно усавршавање и напредовање запослених у Служби, сагласно потребама и могућностима Народне скупштине.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Израда родне анализе
кадровских потенцијала
Koментар: Обезбеђивање
континуираног развоја
Службе, отвореност за
увођење савремених
технологија, јачање
одговорности запослених у
Служби у циљу
благовременог и
квалитетног обављања
послова и стварање основа
за стално стручно
усавршавање и напредовање
запослених у Служби,
сагласно потребама и
могућностима Народне
скупштине.
Извор верификације:
Одељење за људске ресурсе

да/не

2017

не

да

да

да

да/не

2013

да

да

да

да

2. Информација о раду
Народне скупштине
постављају се
континуирано на интернет
страницу
Koментар: Обезбеђивање
континуираног развоја
Службе, отвореност за
увођење савремених
технологија, јачање
одговорности запослених у
Служби у циљу
благовременог и
квалитетног обављања
послова и стварање основа
за стално стручно
усавршавање и напредовање
запослених у Служби,
сагласно потребама и
могућностима Народне
скупштине.
Извор верификације:
Секретаријат Народне
скупштине и сајт НС

Пројекат: 7066 - Парламентарни избори за народне посланике
Програм коме припада: 2101 - Политички систем
Правни основ: У складу са чланом 98. став 1. Закона о избору народних посланика , средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге
трошкове спровођења избора обезбеђују се у буџету Републике.
На основу члана 35. Закона о избору народних посланика, услове за рад Републичке изборне комисије обезбеђује Народна скупштина.
У складу са тачком 2. Одлуке о организацији и раду Службе Народне скупштине , Служба Народне скупштине обавља стручне, административно-техничке и друге
послове за потребе Републичке изборне комисије.
У складу са чланом 39. став 2. Пословника Републичке изборне комисије , Републичка изборна комисија подноси Народној скупштини финансијски план потребних
средстава, како за редован рад (који обухвата попуну упражњених посланичких места у Народној скупштини, односно упражњених места чланова националних
савета националних мањина), тако и за спровођење редовних избора за народне посланике, председника Републике и непосредних избора за чланове
националних савета националних мањина. У складу са чланом 35. Закона о избору народних посланика, финансијски план Републичке изборне комисије саставни је
део скупштинског буџета, који утврђује Одбор Народне скупштине за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, у поступку и на начин утврђен
Законом о Народној скупштини и Пословником Народне скупштине.
Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за спровођење избора утврђени Законом о избору народних
посланика. Републичка изборна комисија у складу са Законом врши попуну упражњеног посланичког места, у случају престанка мандата народног посланика пре
истека времена на који је изабран.
Такође, Републичка изборна комисија спроводи и послове везане за спровођење избора утврђених Законом о националним саветима националних мањина. У
случају да неком од чланова националних савета националних мањина мандат престане пре истека времена на који је изабран, Републичка изборна комисија у
складу са Законом доноси решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у националном савету.
Народна скупштина обезбеђује услове за редован рад Републичке изборне комисије, а Служба Народне скупштине обавља стручне, административно-техничке и
друге послове за потребе Републичке изборне комисије.
Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за спровођење избора утврђени Законом о избору народних посланика. Републичка
изборна комисија у складу са Законом врши попуну упражњеног посланичког места, у случају престанка мандата народног посланика пре истека времена на који је
изабран.
Такође, Републичка изборна комисија спроводи и послове везане за спровођење избора утврђених Законом о националним саветима националних мањина. У
случају да неком од чланова националних савета националних мањина мандат престане пре истека времена на који је изабран, Републичка изборна комисија у
складу са Законом доноси решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у националном савету.
Народна скупштина обезбеђује услове за редован рад Републичке изборне комисије, а Служба Народне скупштине обавља стручне, административно-техничке и
друге послове за потребе Републичке изборне комисије.

6

Циљ 1: Izbori za narodne poslanike 2020 godine
Назив индикатора
Јединица мере
1. izbori za narodne
poslanike 2020 godine

kom

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

250

250

250

250

Извор верификације: rik

Раздео 2
ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
Опште образложење корисника:
Надлежност председника Републике одређене су Уставом Републике Србије. Услове за извршење функције и надлежности председника Републике обезбеђују Влада, министарства и други државни
органи у складу са прописима. Да би председник Републике и стручне Службе у Генералном секретаријату председника Републике, могли успешно да обављају активности и послове које им по Уставу
и Закону припадају, неопходно је обезбедизи одређена финансијска средства.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 - Политички систем
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 20100 - НАРОДНА СКУПШТИНА

Програмска активност: 0004 - Обављање стручних и других послова у циљу остваривања функције Председника Републике
Програм коме припада: 2101 - Политички систем
Правни основ: Устав Републике Србије; Закон о председнику Републике; Закон о одликовањима Републике Србије; Закон о буџету Републике Србије; Закон о
буџетском систему; Закон о платама у државним органима и јавним службама; Закон о платама државних службеника и намештеника; Закон о јавним набавкама;
Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника.
Опис: Активности које се спроводе у циљу успешног остваривања функције председника Републике, обављају се у оквиру Кабинета председника Републике и Бироа
генералног секретара.
У Кабинету председника обављају се најсложенији аналитички и саветодавни послови који су непосредно повезани са функцијом и надлежностима председника
Републике и то у оквиру Службе протокола председника Републике, Службе за сарадњу са медијима, Канцеларије ордена и Кабинетима саветника председника
Републике. Послови везани за кабинет председника су: послови организовања пословних састанака у Кабинету председника и Кабинетима саветника председника,
конференција, самита и састанака председника Републике састраним државницима и делегацијама, послови припреме и реализације службених путовања
председника Републике, саветника председника и осталих сарадника како у земљи тако и у иностранству, послови информисања (комуникација са медијима, и
односи са јавношћу), стручна обрада предлога за доделу и одузимање одликовања за потребе Комисије за одликовања и обављање других административнотехничких послова. У Бироу генералног секретара председника Републике извршавају се послови који се односе на припрему и доношење правних и нормативних
аката, обрађују се предмети који се односе на помиловања, обавља се пријем грађана и обрађују представке и притужбе којима се подносиоци писменим путем
обраћају председнику Републике. Обављају се кадровски, општи и административни послови, финансијско - материјални послови, послови који се односе на јавне
набавке, послови везани за текуће одржавање зграде и опреме, пословне набавке канцеларисјког и потрошног материјала и материјала за посебне намене.

Раздео 3
ВЛАДА
ГЛАВА 3.1 - КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
Опште образложење корисника:
Кабинет председника Владе усмерава и усклађује рад органа државне управе у области које одреди председник Владе.Кабинет обавља стручне и друге послове за потребе председника Владе и по
његовом налогу, а нарочито: 1. припрема мере којима председник Владе води и усмерава Владу и усклађује рад чланова Владе, 2. припрема обавезна упутства и посебна задужења која предсеник
Владе даје члановима Владе, Генералном секретару Владе, 3. обрађује материјале за рад председника Владе у Влади и радним телима Владе и материјал за његово учестовање у раду Народне
скупштине, 4. стара се о сарадњи председника Владе с Народном скупштином, председником Републике, другим државним органима, представницима страних држава и међународних организација,
5. организује састанке којима председава или на којима учествује председник Владе. Председник Владе води и усмерава рад Владе, стара се о уједначеном политичком деловању Владе, усклађује рад
чланова Владе и представља Владу. Кабинет води шеф Кабинета кога поставља председник Владе. Шеф Кабинета има при вођењу Кабинета иста овлашћења као директор службе Владе који је
одговоран председнику Владе. Шефу Кабинета престаје мандат с престанком мандата председника Владе, оставком или разрешењем.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0001 - Стручни и оперативни послови кабинета председника Владе
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Закон о Влади, Закон о министарствима, Уредба о Кабинету председника Владе, Пословник Владе, Устав Републике Србије, Експозе председника
Владе
Опис: Кабинет обавља стручне и друге послове за потребе председника Владе и по његовом налогу, а нарочито: 1. припрема мере којима председник Владе води и
усмерава Владу и усклађује рад чланова Владе, 2. припрема обавезна упутства и посебна задужења која предсеник Владе даје члановима Владе, Генералном
секретару Владе и обрађује материјале за рад председника Владе у Влади и радним телима Владе и материјал за његово учестовање у раду Народне скупштине, 3.
стара се о сарадњи председника Владе с Народном скупштином, председником Републике, другим државним органима, представницима страних држава и
међународних организација, 6. организује састанке којима председава или на којима учествује председник Владе. Председник Владе води и усмерава рад Владе,
стара се о уједначеном политичком деловању Владе, усклађује рад чланова Владе и представља Владу.
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ГЛАВА 3.2 - КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Опште образложење корисника:
Влада је носилац извршне власти у Републици Србији. Владу чине председник Владе, један или више потпредседника Владе и ресорни министри. Влада може имати министре без портфеља. Број
потпредседника Владе и министара без портфеља одређује Народна скупштина. Потпредседник Владе усмерава и усклађује рад органа државне управе у области које одреди председник Владе.
Председник Владе одређује једног потпредседника Владе за првог потпредседника Владе, који га замењује за време одсутности или спречености са свим овлашћењима председника Владе, изузев
овлашћења на предлагање избора или разрешења члана Владе. У члану 27. Закона о Влади, предвиђено је да потпредседник Владе има кабинет, који по његовом налогу врше стручне и друге
послове. Уредбом о Кабинету потпредседника Владе , детаљно је одређен делокруг Кабинета.Радни однос у Kабинету потпредседника заснива се на одређено време, док траје дужност
потпредседника Владе. У члану 27. Закона о Влади је регулисано да потпредседник Владе може именовати саветнике. Права и обавезе саветника који не заснују радни однос уређује се уговором,
према општим правилима грађанског права, а накнада за рад према мерилима која одреди Влада.Ако потпредседник Владе истовремено обавља и функцију министра, Кабинет обавља и послове
кабинета министра, ако прописом којим се уређују начела за унутрашње уређење тог министарства није друкчије одређено. Кабинет води шеф Кабинета, кога поставља и разрешава први
потпредседник Владе.Шеф Кабинета има при вођењу Кабинета иста овлашћења као директор службе Владе који је одговоран председнику Владе.Шефу Кабинета престаје мандат с предстанком
мандата првог потпредседника Владе, оставком или разрешењем (члан 3. Уредбе о Кабинету потпредседника Владе). Шеф Кабинета може да има заменика, кога сам предлаже, а кога поставља и
разрешава први потпредседник Владе. Заменик шефа Кабинета помаже шефу Кабинета у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га ако је одсутан или спречен.Заменику шефа Кабинета
мандат престаје из истих разлога као шефу Кабинета . Шеф Кабинета првог потпредседника Владе, уз сагласност првог потпредседника Владе и министра спољних послова, донео је Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Кабинету првог потпредседника Владе.
Чланом 2. Закона о државним службеницима , одређено је да државни службеници нису
шеф Кабинета и заменик шефа Кабинета. Државни службеници нису ни саветници потпредседника Владе који су изван унутрашњих јединица. Остали запослени у Кабинету су државни службеници.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0002 - Стручни и оперативни послови кабинета првог потпредседника Владе и министра спољних послова
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Устав Републике Србије, Закон о Влади, Закон о министарствима, Одлука о избору Владе бр.25 од 29.јуна 2017.године, Уредба о Кабинету
потпредседника Владе
Опис: Кабинет обавља стручне и друге послове за потпредседника Владе а нарочито: 1) припрема мере којима потпредседник Владе усмерава и усклађује рад
министарстава и посебних организација, 2) стара се о остваривању пројеката из делокруга више министарстава и посебних оранизациај којима по овлашћењу
председника Владе руководи потпредседник Владе; 3) припрема акте које потпредседник Владе предлаже Влади; 4) сарађује са Кабинетом председника Владе; 5)
припрема и обрађује материјале за рад потпредседника Владе у Влади и радним телима Владе; 6) организује састанке којима председава потпредседник
Владе.Први потпредседник Владе обавља и функцију министра спољних послова, тако да Кабинет обавља поверене послове кабинета министра

ГЛАВА 3.3 - КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Опште образложење корисника:
Потпредседник Владе усмерава и усклађује рад органа државне управе у области које одреди председник Владе.
У члану 27. Закона о Влади, предвиђено је да потпредседник Владе има кабинет који по његовом налогу врши стручне и друге послове.
Радни однос у Кабинету потпредседника Владе заснива се на одређено време док траје дужност потпредседника Владе. Права и обавезе саветника који не буду засновали радни однос уређује се
уговором, према општим правилима грађанског права, а накнада за рад према мерилима која одреди Влада.
Кабинет води шеф Кабинета кога поставља и разрешава потпредседник Владе.
Шеф Кабинета има при вођењу Кабинета иста овлашћења као директор службе Владе који је одговоран председнику Владе.
Шефу Кабинета престаје мандат с престанком мандата потпредседника Владе, оставком или разрешењем (члан 3. Уредбе о Кабинету потпредседника Владе).
Шеф Кабинета може да има заменика кога сам предлаже, а кога поставља и разрешава потпредседник Владе. Заменик шефа Кабинета помаже шефу Кабинета у оквиру овлашћења која му он одреди
и замењује га ако је одсутам или спречен.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0005 - Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра трговине, туризма и телекомуникација
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Устав Републике Србије,Закон о Влади, Закон о министарствима, Одлука о избору Владе Народне Скупштине Републике Србије бр.25 од 29.јуна
2017.године, Уредба о Кабинету потпредседника Владе
Опис: Кабинет обавља стручне и друге послове за потпредседника Владе, а нарочито: 1) припрема мере којима потпредседник Владе усмерава и усклађује рад
министарстава и посебних организација; 2) стара се о остваривању пројекта из делокруга више министарстава и посебних организација којима по овлашћењу
председника Владе руководи потпредседник Владе; 3) припрема акте које потпредседник Владе предлаже Влади; 4) сарађује са Кабинетом председника Владе ; 5)
припрема и обрађује материјале за рад потпредседника Владе у Влади и радним телима Владе и материјале за његово учествовање у раду Народне Скупштине; 6)
стара се о сарадњи потпредседника Владе с државним органима, представницима међународних организација и страних држава; 7) организује састанке којима
председава или на којима учествује потпредседник Владе.
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ГЛАВА 3.4 - КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Опште образложење корисника:
Потпредседница Владе усмерава и усклађује рад органа државне управе у области које одреди председник Владе.
У члану 27. Закона о Влади ( " Службени лист РС", број 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008, 72/2012, 7/2014 - одлука УС и 44/2014), предвиђено је да потпредседник Владе има кабинет, који по
његовом налогу врше стручне и друге послове.
Радни однос у Кабинету потпредседника заснива се на одређено време док траје дужност потпредседника Владе. Права и обавезе саветника који не буду засновали радни однос уређује се уговором,
према општим правилима грађанског права, а накнада за рад према мерилима која одреди Влада.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0004 - Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Устав Републике Србије,Закон о Влади, Закон о министарствима, Одлука о избору Владе , Уредба о Кабинету потпредседника Владе
Опис: Кабинет обавља стручне и друге послове за потпредседницу Владе, а нарочито: 1) припрема мере којима потпредседница Владе усмерава и усклађује рад
министарстава и посебних организација; 2) стара се о остваривању пројекта из делокруга више министарстава и посебних организација којима по овлашћењу
председника Владе руководи потпредседник Владе; 3) припрема акте које потпредседница Владе предлаже Влади; 4) сарађује са Кабинетом председника Владе ; 5)
припрема и обрађује материјале за рад потпредседнице Владе у Влади и радним телима Владе и материјале за његово учествовање у раду Народне Скупштине; 6)
стара се о сарадњи потпредседнице Владе с државним органима, представницима међународних организација и страних држава; 7) организује састанке којима
председава или на којима учествује потпредседница Владе.

ГЛАВА 3.5 - КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Опште образложење корисника:
Потпредседник Владе усмерава и усклађује рад органа државне управе у области које одреди председник Владе. У члану 27. Закона о Влади, предвиђено је да потпредседник Владе има кабинет, који
по његовом налогу врши стручне и друге послове. Радни однос у Кабинету потпредседника Владе заснива се на одређено време док траје дужност потпредседника Владе. Права и обавезе саветника
који не буду засновали радни однос уређује се уговором, према општим правилима грађанског права, а накнада за рад према акту Владе. Кабинет води шеф Кабинета кога поставља и разрешава
потпредседник Владе. Шеф Кабинета има при вођењу Кабинета иста овлашћења као директор службе Владе који одговара председнику Владе. Шефу Кабинета престаје мандат с престанком мандата
потпредседника Владе, оставком или разрешењем. Шеф Кабинета може да има заменика кога сам предлаже, а кога поставља и разрешава потпредседник Владе. Заменик шефа Кабинета помаже
шефу Кабинета у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га ако је одсутан или спречен. Заменику шефа Кабинета мандат престаје из истих разлога као и шефу Кабинета.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0018 - Стручни и оперативни послови кабинета потпредседника Владе и министра унутрашњих послова
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Закон о Влади, Уредба о Кабинету потпредседника Владе, Одлука о избору Владе бр.25 од 29.јуна 2017.године
Опис: Обезбедити несметано функционисање послова са циљем адекватне и континуиране подршке у спровођењу активности потпредседника Владе и министра
унутрашњих послова. Кабинет обавља стручне и друге послове за потребе потпредседника Владе и по његовом налогу а нарочито: 1) припрема мере којима
потпредседник Владе усмерава и усклађује рад министарстава и посебних организација у области које одреди председника Владе и стара се о њиховом извршењу;
2) стара се о остваривању пројеката из делокруга више министарстава и посебних организација којима по овлашћењу председника Владе руководи потпредседник
Владе; 3) припрема акте које потпредседник Владе предлаже Влади; 4) сарађује са Кабинетом председника Владе када потпредседник Владе замењује
председника Владе; 5) припрема и обрађује материјал за рад потпредседника Владе у Влади и радним телима Владе и материјале за његово учествовање у раду
Народне скупштине; 6) стара се о сардњи потпредседника Владе с државним органима, представницима међународних организација и страних држава;
7)организује састанке којима председава или на којима учествује потпредседник Владе.
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ГЛАВА 3.6 - КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
Опште образложење корисника:
Влада је носилац извршне власти у Републици Србији. Владу чине председник Владе, један или више потпредседника Владе и ресорни министри. Влада може имати министра без портфеља. Број
потпредседника Владе и министара без портфеља одређује Народна скупштина. Одлуком Председника Владе Број: 021-00-16/2017 од 31.августа 2017.године дефинисане су активности Кабинета
министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику: задужује се да, заједно са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прати стање, предлаже мере и
учествује у координацији активности у области бриге о деци, подстицајима рађања, социјалне сигурности породица са децом и у области старења.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0017 - Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе Број 25/2017 од 29.јуна 2017.године; Одлука председника Владе број: 021-00-16/2017 од 08.08.2017.године, Уредба о
Опис: Влада је носилац извршне власти у Републици Србији. Владу чине председник Владе, један или више потпредседника Владе и ресорни министри. Влада може
имати министра без портфеља. Број потпредседника Владе и министара без портфеља одређује Народна скупштина. Одлуком Премијера Владе Број: 021-0016/2017 од 28.августа 2017.године дефинисане су активности Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику које су нарочито
усмерене на области политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља, унутрашњих миграција и кампања везаних за
демографску политику. Кабинет је задужен да заједно са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања прати стање, предлаже мере и учествује у
координацији активности у области бриге о деци, подстицаја рађања, социјалне сигурности породица са децом и у области старења.

Пројекат: 4003 - Подршка спровођењу мера популационе политике на територији Републике Србије
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе Број 25/2017 од 29. јуна 2017.године; Одлука председника Владе број: 021-00-16/2017 од 28.августа 2017.године
Опис: Пројекат обухвата подршку јединицама локалних самоуправа у спровођењу мера и активности популационе политике са циљем поправљања демографских
индикатора нисконаталитетних подручја на територији Републике Србије, кроз посебне програме демографске политике.
Циљ 1: Побољшање демографских индикатора на територији јединица локалних самоуправа обухваћених програмом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. % реализованих мера
популационе политике на
територији јединица
локалних самоуправа
обухваћених програмом

проценат

2016

0

90

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

90

90

Извор верификације:
Извештај о реализацији
програма

Пројекат: 4012 - Стручна подршка раду Савета за питање старости и старења, Савета за права детета и Савета за унапређење међугенерацијске солидарности
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука Председника Владе Број: 021-00-16/2017 од 31.августа 2018.године
Одлука о образовању Савета за питања старости и старења 05 бр.02-12963/2017
Одлука о обарзовању Савета за права детета 05 број: 02-13163/2017
Одлука о образовању Савета за унапређење међунегенерацијске сарадење и солидарности 05 бр. 02-12956/2017-01
Опис: Прикупљање кредибилних информација и података на основу којих ће се сачињавати препоруке за рад горепоменутих савета и креирање јавних политика у
областима заштите права детета, унапређења међугенерацијске солидарности и положаја старијих особа.
Циљ 1: Унапређење јавних политика у областима заштите права детета, унапређења међугенерацијске солидарности и положаја старих особа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Мере и активности у
областима заштите права
детета, унапређење
међугенерацијске сарадње
и солидарности и положаја
старих особа
Koментар: Мере и
активности у областима
заштите права детета,
унапређење
међугенерацијске сарадње и
солидарности и положаја
старих особа
Извор верификације:
Препоруке ресорним
министарствима

2019

100

Циљна вредност у 2021.
год.

100

Пројекат: 4013 - Стручна подршка раду Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука Председника Владе Број: 021-00-16/2017 од 31.августа 2018.године
Одлука о образовању Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030.годин, 05 Број: 02-13949/2015
Опис: Међуресорну радну групу за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године чине представници 26 релевантних ресорних
министарстава и владиних канцеларија и агенција за праћење и координацију активности, а један од задатака овог тела јесте да ради на испуњавању 17 циљева и
169 подциљева до 2030. године, који се превсходно односе на смањење сиромаштва, последице климатских промена и неједнакости међу људима. Како би се
испуниле ове обавезе које произилазе из Агенде, наметнута је потреба за стручној помоћи раду Међуресорне радне групе.

Циљ 1: Стручна подршка у раду Међуресорне радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030 год.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

10

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Испуњење циљева и
подциљева из Агенде
Уједињених нација о
одрживом развоју до
2030.године
Koментар: Припрема
добровољног националног
извештаја и испуњење
циљева и подциљева
прописаних у Агенди
Уједињених нација
Извор верификације:
Добровољни национални
извештај који ће се
2019.године представити у
Уједињеним нацијама у
Њујорку

број

2018

100

20

ГЛАВА 3.7 - КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
Опште образложење корисника:
Влада је носилац извршне власти у Републици Србији. Владу чине председник Владе, један или више потпредседника Владе и ресорни министри. Влада може имати министра без портфеља. Број
потпредседника Владе и министара без портфеља одређује Народна скупштина. Одлуком Председника Владе Број: 021-00-00013/2017-01. од 13.07.2017 године дефинисане су активности Кабинета
министра без портфеља задуженог за регионални развој и јавна предузећа: 1.координација, праћење, предлагање мера у области регионалног развоја Републике Србије, а нарочито за Нишавски,
Топлички, Питотски, Јабланички и Пчињски управни округ; 2. Координација активности, праћење стања и предлагање мера у области рада јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, као и у
области рада јавних предузећа и привредних друштава одбрамбене индустрије.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0019 - Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за регионални развој и јавна предузећа
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе Број 25 од 29.јуна 2017.године; Одлука председника Владе број: 021-00-00013/2017-01 од 13.07.2017, Уредба о начелима за
унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе

Опис: Усмеравање и усклађивање рада министарстава и посебних организација у области регионалног развоја Републике Србије, а нарочито за Нишавски,
Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ као и координација активности у области рада јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, као и у
области јавних предузећа и привредних друштава одбрамбене индустрије

Пројекат: 4004 - Подршка спровођењу мера равномерног регионалног развоја Републике Србије
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука председника Владе број: 021-00-00013/2017-01 од 13.07.2017.године и њом дефинисане активности министра без портфеља задуженог за
регионални развој и јавна предузећа
Опис: Усмеравање и усклађивање рада министарстава и посебних организација у области регионалног развоја Републике Србије, а нарочито за Нишавски,
Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ као и координација активности у области рада јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, као и у
области јавних предузећа и привредних друштава одбрамбене индустрије
Циљ 1: Побољшање параметара регионалног развоја
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

%

100

100

100

1. % реализованих мера
регионалног развоја
Koментар: Већи обухват
задруга, већи појединачни
износ
Извор верификације:
Извештај о реализованом
програму

%

ГЛАВА 3.8 - КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Опште образложење корисника:
Влада је носилац извршне власти у Републици Србији. Владу чине председник Владе, један или више потпредседника Владе и ресорни министри. Влада може имати министра без портфеља. Број
потпредседника Владе и министара без портфеља одређује Народна скупштина. Одлуком о избору Владе број: 25 од 29. јула 1917. године изабран је др Ненад Поповић за министра без портфеља
задуженог за иновације и технолошки развој, док је Одлуком председника Владе Број: 021-00-00011/2017-01 од 03. јула 2017. године дефинисано да се министар без портфеља задужује да прати
стање, предлаже мере и учествује у координацији активности у области иновација и технолошког развоја. Област иновација и технолошког развоја посебно подразумева све активности усмерене на
примену научних сазнања, техничких и технолошких знања, инвентивности и проналазаштва, у функцији стварања и реализације, у односу на постојећу техничко - технолошку основу, нових и
побољшаних производа, процеса и услуга коју спроводе субјекти, носиоци иновационих активности. Министар се задужује да усмерава и усклађује рад субјеката иновационе делатности, а нарочито
Фонда за иновациону делатност. Такође, задужује се да прати и усклађује ток реализације свих пројеката од интереса за Владу Републике Србије у области иновација и технолошког развоја, а
нарочито следеће пројекте:
- Научно-технолошки парк Београд,
- Научно-технолошки парк Нови Сад,
- Институт БИОСЕНС у Новом Саду,
- Институт за физику у Београду,
- Електронски факултет у Нишу.
Такође, на основу Закључка Владе 05 Број: 030-8923/2017-1 од 22. септембра 2017. године Кабинет министра без портфеља задужује се за праћење реализације и стања, предлагање мера и
координацију активности у вези са изградњом нове зграде Факултета организационих наука у Београду и за Верокио пројекат Института за физику у Београду, као и за подршку унапређењу опреме
Електротехничког факултета Универзитета у Београду и Иновационог центра Електротехничког факултета, а на основу Закључка Владе 05 број: 090-10491/2018 од 02. новембра 2018. године.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0021 - Стручни и оперативни послови кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе бр. 25 од 29. јуна 2017. године и Одлука председника Владе број: 021-00-00011/2017-01 од 03. јула 2017. године
Опис: Стварање услова за унапређење иновационих капацитета Републике Србије и развој иновационог екосистема који ће допринети расту индустрије, БДП-а,
извоза и отварању нових радних места у Републици Србији.

Пројекат: 4007 - Подршка отварању регионалних иновационих стартап центара
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе бр. 25 од 29. јула 2017. године, Одлука председника Владе бр. 021-00-00011/2017 -01 од 3. јула 2017. године, акт Владе о
реализацији Програма и Закон о буџетском систему.
Опис: Реализацијом овог пројекта врши се оснаживање иновационе заједнице, и то адаптацијом простора регионалног иновационог стартап центра у циљу
обезбеђења инфраструктурних услова за рад стартапова, опремањем регионалног иновационог стартап центра у циљу обезбеђивања техничко-технолошких услова
за рад стартапова, као и подршком реализацији програма рада и управљања регионалним иновационим стартап центром у циљу обезбеђења одрживости
пословања и развојних активности подршке стартаповима.
Циљ 1: Програм подршке отварању регионалних иновационих стартап центара
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

100

100

1. Број подржаних
иновационих стартап
центара
Koментар: Системско
унапређење иновационог
екосистема кроз подршку
отварању регионалних
иновационих стартап
центара који ће заједно са
сличним центрима у
Београду, Новом Саду и Нишу
обезбедити потребне
услове и једнаке шансе за
реализацију и развој
иновативних
предузетничких идеја у свим
деловима Републике Србије.
Извор верификације:
Извештај

Број подржаних
иновационих стартап
центара

2019

Пројекат: 4009 - Подршка развоју и промоцији женског иновационог предузетништва
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе бр. 25 од 29. јула 2017. године, Одлука председника Владе бр. 021-00-00011/2017 -01 од 3. јула 2017. године и акт Владе о
Опис: У складу са подацима из Националне стратегије за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године, у пословном сектору на руководећим
положајима и у улози власника и оснивача малих и средњих предузећа и даље су најчешће мушкарци (77,9%), док су жене најчешће власнице радњи (34,3%) и
средњих привредних друштава (22,1%).
Реализацијом овог програма, односно промоције женског иновациног предузетништва на националном и локалном нивоу, као и развоја женског иновационог
предузетништва на локалном нивоу, повећава се свест о важности женског иновационог предузетништва, степен информисаности о мерама које Влада Републике
Србије спроводи у циљу подршке женском иновационом предузетништву, а омогућава се и остварење значајније улоге жена предузетница на тржишту рада кроз
развој њиховог пословања, запошљавање већег броја људи и остваривање већих и одрживих прихода.
Циљ 1: Програм развоја и промоције женског иновационог предузетништва
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

100

100

1. Број подржаних
иновационих пројеката
Koментар: Системско
унапређење иновационог
предузетништва међу
женама кроз промоцију и
афирмацију женског
иновационог
предузетништва, директну
подршку реализацији
њихових предузетничких
идеја, као и развоју
предузетничких
способности и капацитета
код жена.
Извор верификације:
Извештај

Број подржаних
иновационих пројеката

2019
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Пројекат: 4011 - Промоција и популаризација иновација и иновативног предузетништва
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе бр. 25 од 29. јула 2017. године, Одлука председника Владе бр. 021-00-00011/2017 -01 од 3. јула 2017. године и акт Владе о
реализацији Програма.
Опис: Реализацијом овог пројекта остварује се континуирани допринос изградњи одрживе предузетничке културе у Србији, расту конкурентности Републике Србије
и развоју економије засноване на иновацијама и знању. Спровођењем програма подстичу се грађани, а посебно млади, да размишљају на предузетнички начин, и
пружа охрабрење младима да у већој мери оснивају своје иновационе и технолошке стартап компаније, и то путем: планирања, израде и спровођења промотивне
кампање о значају развоја иновација и иновационог предузетништва; организације манифестација које доприносе промоцији и популаризацији иновација и
иновационог предузетништва; израде и спровођења програма менторства и обука чији је циљ промоција иновација у функцији подизања ефикасности и
унапређења процеса рада у предузећима и другим субјектима у Републици Србији; израде и спровођења истраживања о стању, проблемима и перспективама
иновационог екосистема у Републици Србији; израде штампаних и мултимедијалних публикација које доприносе промоцији и популаризацији иновација и
иновационог предузетништва у широј популацији.
Циљ 1: Програм за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

100

1. Број подржаних
пројеката за промоцију и
популаризацију иновација
Koментар: Афирмација
иновација и иновационог
предузетништва, као и
информисање јавности,
универзитетске, академске,
научно-истраживачке и
пословне заједнице, о
активностима Владе
Републике Србије која путем
системских мера и решења
подржава развој
технолошких и друштвених
иновација, иновационог
екосистема, иновационог
предузетништва и
иновационе
инфраструктуре.
Извор верификације:
Извештај

Број подржаних пројеката
за промоцију и
популаризацију иновација

2019

100

Пројекат: 4014 - Подршка подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе бр. 25 од 29. јула 2017. године, Одлука председника Владе од бр. 021-00-00011/2017 -01 од 3. јула 2017. године и акт Владе о
реализацији Програма.
Опис: Реализацијом овог пројекта обезбеђује се оптимизација трошкова функционисања јединица локалне самоуправе, мониторинг и брзо реаговање на ванредне
ситуације, унапређење система јавног транспорта и саобраћаја, ефикасније пружање комуналних услуга, повећање квалитета услуга здравственог система, као и
развој иновационих решења у области туризма и одрживог развоја.
Циљ 1: Подршка подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

1. Број подржаних
иновационих пројеката
јединица локалних
самоуправа
Koментар: Унапређење рада
јединица локалне самоуправе
кроз подизање иновационих
капацитета и
дигитализацију процеса
пружања јавних и
комуналних услуга, а посебно
кроз имплементацију
пројеката „паметних
градова“ и „безбедних
градова“.
Извор верификације:
Извештај

Број подржаних
иновационих пројеката
јединица локалних
самоуправа

2019

100

100

Пројекат: 4015 - Подршка реализацији пројекта Српско-кинески индустријски парк у Београду
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука Владе о формирању Радне групе за реализацију Пројекта српско-кинеског индустријског парка 05 број 02-8031/2017 и Уговор чланова између
Републике Србије и China Road and Bridge Corporation које ће заменити, након преноса уговора, Стратешки партнер Друштво за посебне намене које ће бити
основано везано за Друштво које ће бити основано ради спровођења пројекта Српско-кинеског индустријског парка потписан 18. септембра 2019. године.

Опис: Спровођењем овог пројекта обезбеђује се стручна подршка за реализацију пројекта изградње Српско-кинеског индустријског парка у Београду, израда
пројекта за изградњу инфраструктуре до граница индустријског парка, ограђивање територије парка и обележавање грађевинских радова, као и средства за
оснивање заједничке компаније са кинеским партнерима која ће реализовати пројекат изградње Српско-кинеског индустријског парка у Београду.
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Циљ 1: Подршка реализацији Пројекта српско - кинески индустријски парк у Београду
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

1

1

1

1. Формирано заједничког
предузећа са кинеским
партнерика које ће
реализовати пројекат
изградње Српско-кинеског
индустријског парка
Koментар: Унапређење
иновационе
инфраструктуре на
територији Републике
Србије која ће омогућити
развој иновација и нових
технологија, образовање
високотехнолошких кадрова,
привлачење
високотехнолошких
инвестиција, као и раст
БДП, извоза и
конкурентности заснован на
иновацијама и знању.
Извор верификације:
Извештај

1

2019

Пројекат: 4016 - Подршка унапређењу сарадње са Државном корпорацијом Росатом
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе бр. 25 од 29. јула 2017. године, Одлука председника Владе бр. 021-00-00011/2017 -01 од 3. јула 2017. године и Изјава о
принципима српско-руске сарадње у области иновација и технолошког развоја, а у вези са коришћењем нуклеарне енергије у мирне сврхе, која је потписана 15.
маја 2018. године, на основу закључка Владе 05 број: 337-4184/2018 од 10. маја 2018. године.
Опис: Реализацијом овог пројекта обезбеђује се развој сарадње Републике Србије и Руске Федерације у области истраживања, развоја и примене нуклеарних
технологија, развоја истраживачке нуклеарне инфраструктуре, размене и обуке кадрова, размене знања и искустава српских и руских стручњака, као и јачање
сарадње у области примене нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе, а посебно у областима медицине, пољопривреде и индустрије.

Циљ 1: Подршка унапређењу сарадње са Државном Корпорацијом Росатом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

1

1

1

1. Потписан Споразум
између Владе Руске
Федерације и Владе
Републике Србије о
сарадњи у области
употребе нуклеарне
енергије у мирнодопске
сврхе на основу
референтних и
иновационих технологија
Koментар: Развој сарадње са
руском државном
корпорацијом Росатом у
области истраживања
нуклеарних технологија и
потписивање Споразума
између Владе Руске
Федерације и Владе
Републике Србије о сарадњи
у области употребе
нуклеарне енергије у
мирнодопске сврхе на основу
референтних и иновационих
технологија.
Извор верификације:
Извештај

1

2019

Пројекат: 4017 - Подршка унапређењу иновационих капацитета на територији АП Косово и Метохија
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе бр. 25 од 29. јула 2017. године, Одлука председника Владе бр. 021-00-00011/2017 -01 од 3. јула 2017. године и акт Владе о
реализацији пројекта.
Опис: Реализацијом овог пројекта обезбеђује се повећана ефикасност и оптимизација трошкова функционисања јединица локалне управе, унапређење система
пружања јавних и комуналних услуга, развој иновационе и стартап заједнице кроз изградњу и опремање објеката иновационе инфраструктуре, као и спровођење
програма менторстава за иновационе предузетнике и технолошке стартап компаније на територији АП Косова и Метохије.
Циљ 1: Подршка унапређењу иновационих капацитета на територији АП Косово и Метохија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

100

1. Број подржаних
иновационих пројеката на
територији АП Косово и
Метохија
Koментар: Унапређење рада
јединица локалне самоуправе
кроз подизање иновационих
капацитета и
дигитализацију процеса
пружања јавних и
комуналних услуга, као и
развој иновационе и
стартап заједнице на
територији АП Косово и
Метохија.
Извор верификације:
Извештај

Број подржаних
иновационих пројеката на
територији АП Косово и
Метохија

2019

100
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Пројекат: 4018 - Национални фонд за суфинансирање развоја иновација
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Одлука о избору Владе бр. 25 од 29. јула 2017. године и Одлука председника Владе бр. 021-00-00011/2017 -01 од 3. јула 2017. године
Опис: Реализацијом овог пројекта остварује се подршка развоју иновационог екосистема и иновационе заједнице у Републици Србији, а кроз директну финансијску
подршку иновационим идејама, пројектима и иновационим и технолошким стартап компанијама. Пружање директних финансијских подстицаја иновационим
стартап компанијама допринеће повећању конкурентности Републике Србије и расту запослености, БДП, извоза, опоравку и модернизацији индустрије, као и
задржавању талената у Републици Србији. Истовремено, реализацијом овог програма биће пружен постицај развоју нових технологија на територији Републике
Србије, као што су вештачка интелигенција, роботика, виртуелна реалност, блокчејн и друге технологије будућности, а које доприносе убрзаном расту и
трансформацији економије Републике Србије.
Циљ 1: Национални фонд за суфинансирање развоја иновација
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

100

100

1. Број подржаних
иновационих пројеката и
технолошких и стартап
компанија
Koментар: Раст индустрије,
БДП-а, извоза и
запослености у
високотехнолошком
сектору кроз пружање
директне финансијске
подршка иновационим
пројектима и иновационим
стартап и технолошким
компанијама у Републици
Србији.
Извор верификације:
Извештај

Број подржаних
иновационих пројеката и
технолошких и стартап
компанија

2019

ГЛАВА 3.9 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Опште образложење корисника:
На основу члана 29. став 2. и члана 47. Закона о Влади, Влада је донела Уредбу о Генералном секретаријату Владе. Овом Уредбом одређен је делокруг, уређење и друга питања значајна за рад
Генералног секретаријата Владе. Генерални секретаријат је општа служба Владе задужена за стручне и друге послове за потребе Владе и радних тела Владе. Генерални секретаријат обавља и
послове за потребе Кабинета председника и потпредседника Владе и Кабинете министара без портфеља и поједине послове за потребе служби Владе ако је то одређено уредбом којом се оснива
служба. Рад Генералног секретаријата заснива се на Закону о Влади, Уредбе о Генералном секретаријату Владе, Закону о државној управи, Пословнику Владе, закључцима и другим актима Владе, на
обавезним упутствима које председник Владе даје Генералном секретару и на директивама Генералног секретара. Уредбом о Генералном секретаријату Владе , у члану 4. одређен је делокруг
Генералног секретаријата односно послови за Владу и радна тела Владе. Генерални секретаријат: 1) припрема акте којима Влада надзире, усмерава и усклађује рад министарстава и посебних
организација и стара се о њиховом извршењу; 2) стара се о извршавању аката Владе којима она налаже обавезе министарствима и посебним организацијама; 3) ако министарства и посебне
организације не донесу пропис у року који је одређен законом или општим актом Владе, обавештава Владу о томе и предлаже јој рокове у којима она треба да донесу пропис, а предлаже и рокове за
доношење прописа ако нису одређени законом или општим актом Владе; 4) стара се о извршавању обавеза Владе према Народној скупштини; 5) обезбеђује учествовање Владе и њених
представника у раду Народне скупштине, сарадњу са председником Републике, другим органима и организацијама, другим државним и међународним организацијама; 6) обрађује материјал са
седница Владе и радних тела Владе; 7) припрема и прати седнице Владе и њених радних тела и друге седнице у Влади; 8) стара се о коришћењу средстава којима располаже Влада; 9) припрема акте
којима Генерални секретар остварује овлашћења према директорима служби Владе који су му одговорни и стара се о њиховом извршавању.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Опис: Програм обухвата припрему аката којима Влада надзире, усмерава и усклађује рад министарстава и посебних организација и стара се о њиховом извршењу, стара се о извршењу
аката Владе којима она налаже обавезе министарствима и посебним организацијама, ако министарства и посебне организације не донесу пропис у року који је одређен законом или
општим актом Владе, обавештава Владу о томе и предлаже јој рокове у којима они треба да донесу пропис, а предлаже и рокове за доношење прописа ако нису одређени законом или
општим актом Владе, стара се о извршењу обавеза Владе према Народној скупштини, обезбеђује учествовање Владе и њених представника у раду Народне скупштине, сарадњу с
председником Републике, другим органима и организацијама, другим државама и међународним организацијама, обрађује материјал за седнице Владе и радна тела Владе, припрема и
прати седнице Владе и њених радних тела и друге седнице у Влади, стара се о коришћењу средстава којима располаже Влада, припрема акте којима Генерални секретар остварује
овлашћења према директорима служби Владе који су му одговорни и стара се о њиховом извршавању, обавља и друге послове за потребе Владе, њених радних тела и Генералног
секретара.
Циљ 1: Ефикасна подршка раду Владе
Назив индикатора

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

%

10

10

10

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

%

100

100

100

Јединица мере

1. Стопа одступања од реализације
активности предвиђеним годишњим
планом рада Владе
Извор верификације: Записници радних тела
Владе са извештајима и записници са
седница Владе

Циљ 2: Ефикасан систем планирања, извештавања и спровођења јавних политика
Назив индикатора
1. Учешће свих органа државне управе у
процесу планирања и извештавања
Koментар: Проценат органа државне
управе који учествују у процесу планирања и
извештавања
Извор верификације: Сачињен годишњи план
рада Владе и годишњи извештај о раду
Владе
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Циљ 3: Праћење именовања, постављења и разрешења из надлежности Владе по полу
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

да/не

2017

не

да

да

да

да/не

2017

не

не

не

не

1. Годишњи извештај на основу о
именовањима, постављењима и
разрешењима по полу
Koментар: Родно одговорно буџетирање
Извор верификације: Извештај

2. Успостављена евиденција о
именовањима, постављењима и
разрешењима по полу
Koментар: Генерални секретаријат Владе
је обухваћен Планом увођења родно
одговорног буџетирања и дефинисао је
циљеве који адекватно мере допринос циља
унапређењу родне равноправности
Извор верификације: Извештај

Програмска активност: 0008 - Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Закон о Влади, Закон о министарствима, Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о општем управном поступку, Закон о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о пореском поступку и пореској
администрацији, Закон о девизном пословању, Уредба о Генералном секретаријату Владе, Пословник Владе, Упутство за израду и објављивање Информатора о
раду државних органа.
Опис: У оквиру активности обављају се послови који доприносе стварању неопходних и адекватних услова за ефикасно и квалитетно обављање послова на
припреми, одржавању и реализацији седница Владе и седница радних тела Владе, као и седница повремених радних тела Владе за које стручне послове обавља
Генерални секретаријат, припрему предлога аката које Генерални секретар предлаже за разматрање на седници Владе, припремање мишљења о материјалима за
разматрање на седници Владе на захтев овлашћених предлагача, пословничку обраду материјала за одлучивање на седницама радних тела Владе и седници Владе
и пословничку обраду утврђених предлога и донетих одлука Владе и њихово достављање Народној скупштини и другим органима Народне скупштине.
У Генералном секретаријату Владе обављају се послови који се односе на израду годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе, обједињавање
материјала органа државне управе ради израде годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду Владе, послови припреме, имплементације и представљања
развојних пројеката у области европских интеграција и координација политика и сарадња са органима државне управе и међународним институцијама, сарадња са
органима државне управе на пројектима који се односе на реформу јавне управе и унапређење законодавног процеса.
У Генералном секретаријату Владе обављају се послови који се односе на:
- припрему и реализацију државних посета највиших страних званичника, као и председника и чланова Владе Републике Србије, коресподенцију са иностраним
амбасадама и са амбасадама Републике Србије у иностранству, сарадњу с другим давним органима у вези са планирањем и реализацијом посета;
- обезбеђивање материјалних услова рада кроз израду финансијских докумената, финансијских планова и завршних рачуна за Генерални секретаријат Владе,
Кабинет председника Владе, Кабинете подпредседника Владе, Савет за борбу против корупције и Републички секретаријат за законодавство;
- остваривање права и обавеза из радног односа чланова Владе, државних службеника и ангажованих лица у Генералном секретаријату Владе, Кабинету
председника и кабинетима подпредседника Владе, политку управљања људским ресурсима, регрутовање, селекцију, избор и пријем кадрова, израду докумената и
евиденцију из области одбране;
- поступање по представкама, притужбама којима се подносиоци обраћају председнику и подпредседнику Владе, поступање у вези са захтевима за слободним
приступом, информацијама од јавног значаја, израду стенографских белешки са седница Владе и радних тела, израду евиденција покретне и непокретне имовине
којом располаже Генерални секретаријат Владе.
- плаћа трошкове исплате наканде за шефа Преговарачког тима у складу са Закључком Владе 114-9713/2017 од 12.10.2017, и других материјалних трошкова везано
за рад шефа ( трошкове набавке горива за службени ауто који користи шеф и трошак фиксног и мобилног телефона)

Циљ 1: Ефикасна подршка раду Владе
Назив индикатора
Јединица мере
1. Стопа одступања од
реализције активности
предвиђеним годишњим
планом рада Владе
Извор верификације:
Записници радних тела
Владе са извештајима и
записници са седница Владе

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

%

10

10

10

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

100

100

100

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Ефикасан систем планирања, извештавања и спровођења јавних политика
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Учешће свих органа
државне управе у процесу
планирања и извештавања
Извор верификације:
Сачињен годишњи план рада
Владе и годишњи извештај о
раду Владе

%

2015

Циљ 3: Праћење именовања, постављење и разрешења из надлежности Владе по полу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Годишњи извештај на
основу о именовањима,
постављењима и
разрешењима по полу

да/не

2017

не

да

да

да

да/не

2017

не

не

не

не

Извор верификације:
Извештај

2. Успостављена
евиденција о
именовањима,
постављењима и
разрешењима по полу
Извор верификације:
Извештај
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Пројекат: 4002 - Контрибуција Републике Србије према УНДП Србија
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Споразум потписан између СФРЈ и УНДП и Програма Уједињених нација за развој потписан 24. марта 1988.године; Меморандум о разумевању
између Владе Републике Србије и Програма Уједињених нација за развој потписан 27. маја 2015.године
Опис: Овим пројектом доприноси се унапређењу сарадње Владе Републике Србије и УНДП-а кроз подршку остваривања резултата дефинисаних Националним
програмским документом за период 2011-2015 и 2016-2020, у одређеним областима
Стварање услова за реализацију приоритета из програма сарадње Владе и УНДП-а
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

100

100

100

100

1. Број реализованих
пројеката
Koментар: Број
реализованих пројеката
Извор верификације:
Извештај

Пројекат: 4019 - Организација међународних и мултилатералних скупова
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Уредба о Генералном секретаријату Владе
Опис: Као носилац послова везаних за организацију међународних скупова и државних посета на високом нивоу испред Владе Републике Србије по природи
послова, одређен је Генерални секретаријат Владе, који у припремном периоду прикупља потребе свих учесника у организацији, а која се затим буџетирају и која се
троше у складу са посебним актом Владе. У 2019.години очекује се организација неколико оваквих скупова, од чега је један већ потврђен а то је Други Дигитални
самит (ДС2019) 6 економија Западног Балкана.
Циљ 1: Јединствено и транспаретно планирање и трошење средстава везаних за организацију великих међународних догађаја у Републици Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Транспаретна евиденција
трошења средстава везаних
за организацију великих
међународних догађаја у
Републици Србији

2019

Koментар: Транспаретна и
јединствена евиденција
Извор верификације:
Пројекат

1

Циљна вредност у 2021.
год.

1

ГЛАВА 3.10 - САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Опште образложење корисника:
Савет за борбу против корупције је стручно-саветодавно тело Владе Републике Србије основано Одлуком Владе . Задатак Савета је да сагледава активности у борби против корупције, да предлаже
Влади Републике Србије мере које треба предузети у циљу ефикасне борбе против корупције и прати њихово спровођење и даје иницијативе за доношење прописа, програма и других аката и мера у
овој области.
Ради испуњења ових задатака, одређених Одлуком о образовању Савета за борбу против корупције , Савет прати примену и спровођење антикорупцијских закона, учествује у изради антикорупцијских
прописа, као и примену других прописа са становишта борбе против корупције, анализира проблеме у примени прописа и доставља Влади мишљења и предлоге за измене и допуне ради исправљања
уочених недостатака и унапређења институционалног оквира за борбу против корупције. У оквиру својих активности Савет нарочито ради на анализи феномена крупне и доминантне корупције, о
којима прави извештаје које доставља Влади, са препорукама како да се успоставе механизми за решавање уочених проблема. Савет организује конференције и саветовања са домаћим и
међународним стручњацима и струковним удружењима, и одржава сталан контакт са јавношћу преко средстава јавног информисања, путем своје интернет презентације www.antikorupcija-savet.gov.rs
, и преко канцеларије Савета у Немањиној 11 која прима и обрађује представке грађана и удружења о појединачним случајевима који указују на могућност корупције. Према одлуци Владе Републике
Србије о оснивању Савета за борбу против корупције, Чланови Савета за борбу против корупције примају накнаде за свој рад, које ће се исплаћивати са конта 4235 – Стручне услуге.
Савет за борбу против корупције је од свог оснивања бројао најпре 15 чланова, а потом, на основу Одлуке о измени одлуке о образовању Савета за борбу против корупције од 24. јануара 2002.
године, једанаест, и на основу Одлуке о измени од 10. априла 2003. године тринаест чланова. Савет за борбу против корупције је од априла 2004. године до маја 2009. године бројао десет чланова.
Након смрти председнице Савета, Верице Бараћ и члана Савета Стјепана Гредеља, Савет за борбу против корупције не ради у свом пуном саставу. Од 13. децембра 2012. године Савет за борбу против
корупције чини пет чланова и потпредседник Савета. Савет за борбу против корупције је у складу са Одлуком ообразовању, доставио Влади Републике Србије Одлуку о именовању још три нова члана,
како би проширио свој састав и радио у пуном капацитету. Од 14.јула 2017.године, Решењем Владе Републике Србије именована су још два члана Савета, тако да је тренутан састав Савета 7 чланова.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1601 - Борба против корупције
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Савет сагледава активности у борби против корупције, предлаже Влади мере које треба предузети у циљу ефикасне борбе против корупције и прати њихово спровођење и даје
иницијативе за спровођење прописа и других аката. Савет прати примену и спровођење антикорупцијских закона. Савет нарочито ради на анализи феномена корупције и доминантне
корупције о којима прави извештаје и доставља Влади са препоруком како да се реше уочени проблеми. Савет организује конференције и саветовања са домаћим и међународним
стручњацима и одржава стални контакт с јавношћу. Поред наведеног Савет обрађује представке примљене од правних и физичких лица и прослеђује их надлежним институцијама на
поступање. Савет прати спровођење Националне стратегије за борбу против корупције.
Циљ 1: Смањење корупције
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

5

4

4

4

2015

100

80

80

80

1. Број извештаја о корупцији за које су
покренуте активности од стране
надлежних органа
Koментар: Број извештаја о корупцији за
које су покренуте активности у складу са
планом рада за текућу годину
Извор верификације: Сајт Савета за борбу
против корупције

2. Однос поднетих извештаја и покренутих
поступака
Koментар: Републичко јавно тужилаштво
обавештава Савет о кретању предмета и
поднетих извештаја
Извор верификације: Сајт Савета за борбу
против корупције
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Програмска активност: 0001 - Стручна подршка Влади у борби против корупције
Програм коме припада: 1601 - Борба против корупције
Правни основ: Одлука Владе Србије о оснивању Савета
Опис: Задатак Савета је да сагледа активности у борби против корупције, предложи Влади мере које треба предузети у циљу ефикасне борбе против корупције и
прати њихово спровођење и даје иницијативе за спровођење прописа и других аката. Препоруке и иницијативе Влади Републике Србије о предузимању мера у овиј
области.
Циљ 1:
1 Унапређење предлога закона и постојећег законског оквира у циљу ефикасније борбе против корупције.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број поднетих
иницијатива за унапређење
постојеће регулативе
Koментар: Иницијативе
достављене Влади
Републике Србије са
предлогом за промену
законске регулативе у
одређеној области
Извор верификације: Сајт
Савета за борбу против
корупције

2015

3

4

4

4

2015

10

4

4

4

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Учешће на семинарима,
скуповима и панелима
Koментар: У циљу
унапређења законске
регулативе чланови Савета
узимају учешће у радним
групама, конференцијама,
панелима и округлим
столовима након чега се
предлози достављају
надлежним институцијама
Извор верификације: Сајт
Савета за борбу против
корупције

број

Циљ 2: Унапређење спровођења Стратегије за борбу против корупције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број анализа активности
контакт тачака
Извор верификације:
Извештај о спроведеној
анализи

2. Број извештаја
припремљених за Владу о
Стратегији за борбу против
корупције

број

2015

100

50

50

50

број

2015

3

3

3

3

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

1

1

Извор верификације: Сајт
Савета за борбу против
корупције

Циљ 3: Спровођење и праћење Акционог плана за Поглавље 23 у делу борбе против корупције.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Акциони план за
поглавље 23
Извор верификације:
Квартални извешаји и
писани прилози

2018

1

ГЛАВА 3.11 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Опште образложење корисника:
Надлежност Службе за управљање кадровима је да пружи континуирану подршку реформи државне управе у складу са принципима професионализације, деполитизације, рационализације и
модернизације утврђеним Стратегијом реформе државне управе, као и да обезбеди примену и даљи развој утврђених стандарда и процедура у процесима који чине управљање људским
потенцијалима, а у складу са чланом 158. Закона о државним службеницима и У редбом о оснивању Службе за управљање кадровима.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0001 - Развој људских ресурса
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државним службеницима, Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима, Уредба о стручном усавршавању државних службеника,
Закон о Влади.
Опис: Запослени у Центру за управљање каријером, активностима у вези са анализом индивидуалних потенцијала за развој и у вези са управљањем каријером
омогући ће државним службеницицм ада применом различитих инструмената за развој каријере процене сопствене компетенције и потенцијале за развој, израде
индивидуалне планове развоја и ојачају капацитете потребне за напредак у каријери. Oбуке и инструктаже у области оцењивања треба да допринесу уједначавању
поступка оцењивања на нивоу свих органа државне управе и треба посебно да ојачају свест запослених о оцењивању у функцији развоја и напредовања запослених.
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Циљ 1: Спровођење активности у вези са управљањем каријером државних службеника
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број државних
службеника који су
користили услуге у вези са
анализом индивидуалних
потенцијала за развој и
развојем каријере
Koментар: Односи се на
укупан број државних
службеника који је користио
неке од ислуга/ активности
у вези са анализом
индивидуалних потенцијала
и управљања каријером.
Извор верификације:
Извештаји о раду Службе за
управљање кадровима, сајт
Службе за управљање
кадровима

број

2013

90

250

300

350

оцена

2013

3,50

4.25

4.3

4.35

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Ниво задовољства
државних службеника који
су користили услуге у вези
са анализом
индивидуалних
потенцијала и управљањем
каријером
Koментар: Оцена
задовољства услугама
изражена на петестепеној
скали ( од 1- уопђте нисам
задовољан до 5- у
потпуности сам задовољан).
Извор верификације:
ЕИзвештај о раду Службе за
управљање кадровима, сајт
Службе за управљање
кадровима

Циљ 2: Унапређивање поступка оцењивања државних службеника
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број консултација са
јединицама за кадрове
органа државне управе за
правилно постављање
радних циљева и израду
извештаја о оцењивању
запослених
Koментар: Односи се на број
усмених консултација са
представницима јединица за
кадрове.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
СУК-а, годишњи извештај о
оцењивању државних
службеника

број

2013

20

80

85

85

број

2013

70

300

350

300

оцена

2013

3,59

3,64

3.7

3.7

2. Број обучених државних
службеника (оцењивача и
оцењиваних) за
спровођење поступка
оцењивања
Koментар: Односи се на
укупан број учесника обука
на тему оцењивања.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
СУК-а, годишњи извештај о
оцењивању државних
службеника

3. Ниво задовољства
оцењиваних поступком
оцењивања
Koментар: Служба је
припремила и спровешће online анкету међу
заинтересованим државним
службеницима како би
измерила ниво задовољства
поступком оцењивања у
њиховом органу.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
СУК-а, годишњи извештај о
оцењивању државних
службеника

Програмска активност: 0002 - Подршка развоју функције управљања људским ресурсима
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државним службеницима, Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима, Уредба о стручном усавршавању државних службеника
Закон о Влади
Опис: Подизање нивоа стручне оспособљености запослених у јединицама за људске ресурсе у органима државне управе за делотворно обављање послова у вези са
управљањем људским ресурсима; обезбеђивање услова за ефикасан рад савета и комисија
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Циљ 1: Ефикасно пружање стручне помоћи запосленима у органима државним управе, службама Владе и стручним службама управних округа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат правилника о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних
места са квалитетним
описисма радних места
Koментар: У односу на број
правилника достављених на
мишљење.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Службе, Правилници о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних
места органа

проценат

2013

80

95

95

проценат

2013

30

10

10

10

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Проценат реализованих
консултација са
представницима органа у
поступку давања мишљења
на правилник органа
Koментар: У односу на број
правилника достављених на
мишљење.
Извор верификације:
Правилници о унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места у органима
државне управе

Циљ 2: Ефикасно планирање кадровских потреба у органима државне управе, службама Владе и стручним службама управних округа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Предлог кадровског
плана за буџетску годину
Koментар: Израђен Предлог
у сарадњи са органима.
Извор верификације:
Достављани Нацрти
кадровских планова органа

број

2013

1

1

1

1

проценат

2013

20

70

70

70

проценат

2013

85

97

97

97

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Проценат усклађених
нацрта кадровских планова
органа са прописима
Koментар: У односу на
прописан број органа
Извор верификације: Предлог
кадровског плана

3. Проценат усклађених
правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места у органу са
донесеним кадровским
планом
Koментар: У односу нс број
достављених правилника.
Извор верификације:
Правилници о унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места у органима
државне управе, Кадровски
план

Циљ 3: Стручна подршка ефикасном спровођењу поступка одабира кадрова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат обучених
државних службеника из
јединица за људске
ресурсе у органима
државне управе, службама
Владе и стручним
службама управним округа
о спровођењу поступка
селекције

проценат

2016

40

55

60

70

проценат

2013

> 45

> 57

> 60

>70

проценат

2013

30

50

60

60

Koментар: Проценат
државних службеника који су
прошли обуку о поступку
селекције.
Извор верификације:
Извештај о реализованим
обукама

2. Проценат спроведених
конкурсних поступака у
којима се користе
различите методи
селекције у односу на
укупан број
Koментар: Различите
методе селекције односе се
на психотест, тест знања,
симулацију,писани рад,и
друго, поред обавезног
разговора.
Извор верификације: База
резултата тестираних
кандидата, Запсници о раду
конкурсних комисија

3. Проценат тестираних
кандидата
психометријским
тестовима у односу на
укупан број кандидата који
су учествовали у изборном
поступку
Koментар: У односу на
укупан број кандидата који
су учествовали у изборном
поступку.
Извор верификације: База
резултата тестираних
кандидата

Циљ 4: Квалитетно пружање стручно - техничке и адимистративне подршке за ефикасан рад савета и комисије
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Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2013

76

400

400

410

број

2013

78

800

900

800

проценат

2011

96,09

102,5

100

100

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број израђених аката
након ефикасно
припремљених и одржаних
седница Високог
службеничког савета
Koментар: У односу на број
одржаних седница Високог
службеничког савета.
Извор верификације: Акта
Високог службеничког
савета настала у раду
Високог службеничког савета

2. Број израђених
записника о раду
конкурсних комисија након
успешно припремљених и
одржаних седница
конкурсних комисија
Koментар: На основу
ефикасности рада
конкурсних комисија.
Извор верификације:
Записници настали у раду
конкурсних комисија за
попуњавање положаја

3. Проценат израђених
одлука Жалбене комисије
Владе
Koментар: Одлуке доносе
Већа Жалбене комисије
Владе након припремљених и
одржаних седница.
Извор верификације:
Извештај о раду Жалбене
комисије Владе, Извештај о
раду Одсека за подршку
Жалбеној комисији Владе

Циљ 5: Стручна и благовремена информатичка подршка у управљању људским ресурсима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Однос података у
информационом систему
Централне кадровске
евиденције са стварним
бројем запослених у
органима
Koментар: Централна
кадровска евиденција,
систем за аутоматизацију
процеса попуне радних
места, Портал за обуке,
Портал за интрно трђиште
рада
Извор верификације:
Извештаји из
информационог система
Централне кадровске
евиденције

проценат

2013

60

92

92

92

проценат

2013

70

94

94

94

проценат

2013

100

100

100

100

2. Проценат корисника
информационог система
Службе за управљање
кадровима у односу на
прописан број органа
Koментар: Централна
кадровска евиденција,
систем за аутоматизацију
процеса попуне радних
места, Портал за обуке,
Портал за интрно трђиште
рада
Извор верификације:
Извештаји из
информационог система
Централне кадровске
евиденције и других
информационих система
Службе

3. Проценат пружених
консултација корисницима
информационог система
Службе за управљање
кадровима
Koментар: Централна
кадровска евиденција,
систем за аутоматизацију
процеса попуне радних
места, Портал за обуке,
Портал за интрно трђиште
рада
Извор верификације:
Извештаји о раду Групе за
Централну кадровску
евиденцију и информационе
системе
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Програмска активност: 0003 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државним службеницима, Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима, Уредба о стручном усавршавању државних
службеника,Закон о Влади
Опис: У Сектору за правне, финансијске и опште послове Службе за управљање кадровима обављају се послови који се односе на: израду интерних општих аката;
припрему предлога финансијског плана Службе; законито, наменско и економично трошење буџетских средстава; израду и реализацију планова о извршењу
буџета; материјално-финасијске и рачуноводствене послове; правне и стручне послове у вези са заснивањем и престанком радног односа и остваривањем права и
обавеза из рада и по основу рада државних службеника и намештеника; припрему годишњег плана јавних набавки; спровођење и реализацију поступака јавних
набавки; припрему нацрта кадровског плана Службе; стручне и административне послове за конкурсну комисију; израду месечних извештаја у вези са структуром и
бројем државних службеника и намештеника; у Сектору за аналитичке послове обављају се послови информатичке подршке запосленима у Служби за управљање
кадровима; директор руководи радом Службе, помоћници директора организују, обједињују и усмеравају рад унутрашњих јединица Службе

ГЛАВА 3.12 - СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
Опште образложење корисника:
Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа реализује политике Владе Републике Србије у свим областима друштвеног живота. Будући да се
ради о општинама које су стратешки важне за Републику Србију, Служба Координационог тела, у сарадњи са другим државним органима реализује програме и пројекте са циљем свеукупног развоја
ових општина. Како су ове општине девастиране у централном делу Јужне Србије, са високом стопом незапослености и привредне неразвијености, те је један од основних циљева економско
оснаживање ових општина са дугорочним ефектима. Такође програми и пројекти које реализује Служба Координационог тела имају за циљ и развој образовања, здравства, очување и унапређење
људских и мањинских права, културе и цивилног сектора.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1501 - Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Опис: Тежиште програма усмерено је на програм социоекономског опоравка и привредног оживљавања, са циљем да се на најнепосреднији начин задовоље основне потребе и реше
егзистенцијални проблеми грађана на ове три општине.
Циљ 1: Унапређење квалитета живота грађана уз поштовање људских, мањинских и верских права и слобода.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

0

200

250

250

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

440

320

310

300

1. Број прималаца материјалне помоћи
Koментар: угрожено становништво на
територијама југа централне Србије
Извор верификације: Директор Службе

Циљ 2: Повећање броја ученика и студената албанске и ромске националности.
Назив индикатора
1. Стипендије
Koментар: Унапређење и подршка у
реализацији мањинских и социјалних права у
области образовања.
Извор верификације: Директор Службе

Програмска активност: 0001 - Инфраструктурни и економски развој
Програм коме припада: 1501 - Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа
Правни основ: Уредба о оснивању Службе
Опис: Средства намењена за пројекте који се односе на стварање бољих услова за квалитетнији живот становника(изградња путева, водоснабдевање,
електроснабдевање...)
Циљ 1: Унапређење квалитета живота становника
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

440

320

310

300

број

2017

28

8

19

20

км

2016

30

50

70

70

број

2016

15

15

13

13

1. Број додељених
ученичких и студентских
стипендија
Koментар: Подршка
мањинским и социјалним
правима.
Извор верификације:
Директор Службе

2. Број изграђених објеката
Koментар: Изградња и
обнова објеката за бољи
живот становништва.
Извор верификације:
Директор Службе

3. Број километара
изграђеног пута
Koментар: Подршка за
квалитетнији живот
становништва
Извор верификације:
Директор Службе

4. Број реализованих
субвенција
Koментар: Стимулисање
привредног развоја и
смањења незапослености.
Извор верификације:
Директор Службе
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Програмска активност: 0002 - Стручнa и административнa подршка спровођењу политика Координационог тела
Програм коме припада: 1501 - Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа
Правни основ: Уредба о оснивању Службе.
Опис: Средства су намењена за пројекте из области школства, задовољење културних потреба кроз различите пројекте за децу и младе.
Циљ 1: Ефикаснији рад Службе
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

1

4

4

4

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

3

4

4

4

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2019

10

10

20

20

1. Сарадња са
међународном заједницом
Koментар: У сарадњи са
Медјународном заједницом
Служба реализује различите
пројекте, као на пример
Смањенњ изражене
интеретничке удањености
деце и омладине у Бујановцу.
Извор верификације:
Директор Службе

Циљ 2: Помоћ специјализованих организација и лица
Назив индикатора
Јединица мере
1. Економски развој
Извор верификације:
Директор Службе

број ангажованих

Циљ 3: Помоћ удружењима грађана
Назив индикатора
Јединица мере
1. Броја удружења
Извор верификације:
Директор Службе

број

ГЛАВА 3.13 - АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ
Опште образложење корисника:
Авио-служба Владе је служба Владе Републике Србије која је основана ради обављања послова које се односе на пружање услуга превоза ваздухопловима за службене потребе Народне скупштине,
председника Републике и Владе Републике Србије. Поред пружања услуге авио превоза Авио-служба Владе врши и послове одржавања и обезбеђивање континуиране пловидбености својих
ваздухоплова. Авио-служба Владе Републике Србије наставља традицију Авио-сервиса основаног 1.јула 1965. године у склопу Савезног секретаријата унутрашњих послова чији је основни задатак био
„Авио превоз функционера федерације и страних државника у домаћем и међународном ваздушном саобраћају“. Од тада па до данас Авио-служба Владе је доживела низ реорганизација међу којима
су најзначајније оне везане за њено уједињење са посебним одељењем Ратног ваздухопловства и Противваздушне одбране, њено осамостаљивање као засебне службе Владе и њено оспособљавање
за пружање услуга јавног авио-транспорта и услуга одржавања ваздухоплова.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0011 - Летачка оператива
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Закон о ваздушном саобраћају и сва подзаконска акта донета у складу са наведеним законом и Оперативни приручник.
Опис: Ова програмска активност подразумева обављање послова који се односе на: планирање, припрему, извршавање летачких задатака и њихово оперативно
праћење; обуку и тренажу летачког и кабинског особља, школовање и све облике стручног усавршавања; израду свих врста оперативних и других планова;
предлагање оптималног решења за развој флоте и модификација, обраду перформанси авиона, израду анализа и упутстава у вези са техником летења и
безбедности ваздушне пловидбе;припрему, обраду и евиденцију документације у вези са летом; координацију са свим службама на аеродрому по питању прихвата
и отпреме путника, авиона и посада; одржавање контакта с наручиоцем лета у смислу прецизирања детаља и промена које се јављају пре и у току извршења
задатка; остваривање сарадње са органом управе надлежним за цивилно ваздухопловство и другим сличним организацијама у циљу унапређења властитог система
рада и увећања безбедности летења.
Циљ 1: Обезбеђење довољног броја оспособљених/обучених посада.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Однос броја
нереализованих летова
услед недовољног броја
посада у односу на број
захтеваних летова

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2016

10%

7%

5%

4%

проценат

2016

100%

20%

20%

20%

Извор верификације:
Захтеви корисника и налози
за лет

2. Проценат повећања
обучених пилота/посада
Извор верификације: Дозволе
за управљање на више
типова авиона
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Програмска активност: 0012 - Техничка оператива
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Приручник организације за обезбеђивање континуиране пловидбености ваздухоплова /CAME/, приручник организације за одржавање
ваздухоплова/MOE/.
Опис: Ова програмска активност подразумева послове који се односе на: планирање, припрему, извршавање техничких задатака и њихово оперативно
праћење;извођење сервисних и периодичних прегледа авиона, мотора, замену кружећих делова, отклањање неисправности на авиону, радионичко одржавање
компоненти, одржавање опреме, алата и земаљских средстава; израду, ажурирање и вођење техничке документације авиона, праћење статуса авиона, мотора и
кружећих делова, налога за пловидбеност и сервис билтена; сарадњу са произвођачима авиона и овлашћеним сервисима и контролу извођења радова;
координацију са свим службама на аеродрому по питању прихвата и отпреме авиона укључујући путнички сервис; систем безбедности и здравља на раду;
складиштење робе, планирање и извођење против пожарне заштите објеката, средстава и људи и примена мера за безбедност и заштиту на раду; планирање
школовања и обуке, спровођење планова и програма обуке ваздухопловно техничког особља, вршење контроле и анализе, примену закона из области ваздушне
пловидбе, остваривање сарадње са органом управе надлежним за цивилно ваздухопловство и другим сличним организацијама у циљу унапређења властитог
система рада.
Циљ 1: Одржање пројектованог нивоа поузданости авиона из флоте Авио службе Владе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број отказаних летова у
односу на број
реализованих летова због
техничких проблема

проценат

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

5%

4%

3%

2%

Извор верификације:
Техничка књига

Програмска активност: 0013 - Пловидбеност ваздухоплова
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Авио-служби Владе.
Опис: Ова програмска активност подразумева послове који се односе на набавку добара (млазно гориво, моторно гориво, кетеринг, резервни делови, потрошни
материјал, алат,инвентар, ХТЗ опрема, службена одећа и обућа,канцеларијски материјал,рачунарска опрема,електронска опрема, комуникациона опрема,закуп
опреме за саобраћај, стручна литература и друга документација за потребе ваздухопловног особља),набавка услуга ( поправка и одржавање авиона и авионских
компоненти, осигурање ваздухоплова, осигурање запослених, осигурање и регистрација возила, царинско заступање и шпедитерски послови, спољнотрговински
послови, обука летачког и техничког особља, услуге превођења, књижења, лекарски прегледи ваздухопловног особља, одлеђивање авиона, климатизација авиона,
калибража алата и опреме, одржавање противпожарних апарата, одржавање рачунарске опреме,хендлинг у земљи и иностранству), као и послове обрачуна
трошкова на службеном путовању( трошкови дневница, смештаја и превоза), провере, контроле и плаћања такси за прелете и остале правне и финансијске послове
неопходне за реализацију наведених послова.
Циљ 1: Несметан и континуиран рад Одељења летачке и Одељења техничке оперативе.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број отказаних летова
због необезбеђивања
општих услова за
пловидбеност
ваздухоплова

број летова

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

4

2

1

1

Извор верификације:
Неизвршавање уговора

Пројекат: 4001 - Изградња хангара и пратећих објеката
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Закључак Владе 05 број : 464-4652/2011 од 16.06.2011. године и 05 број: 464-7960/2011 од 20.10.2011. године
Опис: Закључцима 05 Број: 464-4652/2011 од 16.06.2011. године и 05 Број: 464-7960/2011 од 20.10.2011. године, Влада је одлучила:
- да се Авио-служба Владе одреди за корисника на објекту Хангар СИВ-а и Анекса I,
- да се прибаве у својину Републике Србије, а за потребе Авио-службе Владе, непокретности путем изградње и то: Хангар II, Анекс II (технички анекс), платформа и
рулна стаза,
Имајући у виду нерешене имовинско правне односе на Аеродрому Никола Тесла, као и активности на решавању истих у 2017. и 2018. години, створени су услови за
предузимање потребних радњи на добијању локацијске дозволе, изради пројектно-техничке документације, као и добијању грађевинске дозволе за довршетак
изградње објекта Хангар СИВ-а и Анекса.
Циљ 1: Обезбеђење инфраструктурних капацитета Авио службе потребних за рад
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат изграђености
капацитета хангара по
фазама
Извор верификације:
Грађевинска дозвола

проценат

2016

Циљ 2: Смањење трошкова линијског одржавања и зимске експлоатације авиона
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат смањења
трошкова одржавања у
односу на базну вредност
Извор верификације: Авиослужба Владе

проценат

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100%

20%

80%

0%

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100%

20%

80%

0%
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ГЛАВА 3.14 - КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
Опште образложење корисника:
На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података обавља стручне, административне и
друге послове за потребе Савета за националну безбедност (у даљем тексту: Савет), а нарочито послове у вези са сазивањем и припремањем седница Савета, стручне послове у вези са праћењем
спровођења смерница и закључака Савета, послове административно-техничке подршке Бироу за координацију, чување и стављање на увид члановима Савета извештаја и других аката Савета, врши и
друге послове по налогу Савета и секретара Савета. На основу члана 87. Закона о тајности података, Канцеларија поступа по захтевима за издавање сертификата и дозвола; обезбеђује примену
стандарда и прописа у области заштите тајних података; стара се о извршавању прихваћених међународних обавеза и закључених међународних споразума између Републике Србије и других држава,
односно међународних органа и организација у области заштите тајних података и сарађује са одговарајућим органима страних држава и међународних организација; израђује и води Централни
регистар страних тајних података; израђује и води Централни регистар страних тајних података; предлаже образац безбедносног упитника; предлаже образац препоруке, сертификата и дозволе, као и
евиденцију о одбијању издавања сертификата, односно дозвола; организује обуку корисника тајних података у складу са стандардима и прописима; предлаже Влади план заштите тајних података за
ванредне и хитне случајеве; опозива тајност податка у складу са одредбама овог закона; после престанка органа јавне власти који немају правног следбеника, обавља послове који се односе на
заштиту тајних података; обавља редован стручни надзор над радом 5 подрегистара на основу међународних споразума са ЕУ и НАТО; координира радом Сталне мешовите радне групе за борбу
против тероризма у Републици Србији; сарађује са органима јавне власти у спровођењу овог закона у оквиру своје надлежности и обавља и друге послове који су предвиђени овим законом и
прописима донетим на основу овог закона.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1404 - Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа
Сектор: 14 - Јавна безбедност
Опис: Закључивањем споразума у области размене и заштите тајних података са другим државама и међуанродним организацијама Република Србија показује спремност да унапреди
сарадњу у сектору безбедносни (у области унутрашњих послова, правосуђа, спољних послова, одбране и кроз сарадњу служби безбедности) са државама и међународним органиазцијама
о оквиру својих спољнополитичких приоритета. Осим наведеног, закључивањем споразума стварају се услови заједничког деловања против изазова, ризика и претњи који се односе не
само на Републику Србију, већ представљају глобалне изазове, ризике и претње, затим, сарадњу у заједничким обукама и ангажовања елемената система безбедности у
мултинационалним операцијама, управљању кризама и управљању границом. Овим споразумима стварају се услови за сарадњу свих државних органа са привредним субјекатима са
територије друге државе чије пословање се односи на област наменске индустрије, производњу роба и пружање услуга за потребе безбедносног сектора, с једне стране и сарадњу између
привредних субјеката чије је седиште на територији Републике Србије са привредним субјектима других држава, с друге стране. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту
тајних података је у складу са Законом о основама уређења служби безбедности ангажована на стручној и административној подршци рада Савета за националну безбедност и Бироа за
координацију рада служби безбедности као и на контроли примене Закона о тајности података.

Циљ 1: Успостављање и унапређење националног система заштите тајних података компатибилног са стандардима ЕУ и НАТО
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

50

90

95

95

1. Обезбеђен потребан ниво за рад са
тајним подацима у Републици србији и
размену страних тајних података
Koментар: Обезбеђени стандарди за рад са
тајним подацима у Републици Србији, као и
обезбеђење услова за њихову размену са
другим државама и међународним
организацијама, унапређењем нивоа
компатибилности националног система
заштите тајних података са стандардима
ЕУ и НАТО, потписивање споразума у
области размене и заштите тајних
података, као и обезбеђена подршка раду
Савета и Бироа
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду Канцеларије

Програмска активност: 0001 - Стручни послови у области заштите тајних података и подршка Канцеларије раду Савета и Бироа
Програм коме припада: 1404 - Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду Савета и Бироа
Правни основ: Закон о тајности података, Уредба о посебним мерама заштите тајних података која се односе на утвђивање испуњености организационих и
техничких услова по основу уговорних односа Закон о основама уређења служби безбедности, Споразум између Владе РС и Организације северноатланског
пакта(НАТО) о безбедности информација и кодекса о поступању и Споразума између Владе РС и Европске уније о безбедносним процедурама за размену и заштиту
тајних података
Опис: Успостављање ефикасног националног система за заштиту и размену страних тајних података компатибилног са ЕУ и НАТО кроз унапређење међународне
сарадње,закључивање билатералних споразума и експертска сарадња. Израда и вођење Централног регистра за заштиту тајних података као и подршка раду Савета
за националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности. У 2018. Активно учешће у оквиру Акционоог плана за спровођење Стратегије развоја
информационе безбедности.
Циљ 1: Ефикасна подршка раду Савета за националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

6

6

1. Број одржаних седница
Савета и Бироа за
координацију рада служби
безбедности
Koментар: Канцеларија
Савета врши стручну и
административно-техничку
подршку рада Савета за
националну безбедност и
Бироа за координацију рада
служби безбедности, као
што је припремање
материјала за заседање и
вођење архиве Савета за
националну безбедност.У
вези са тим, а на основу
Пословника о раду Савета за
националну безбедност,
председник Републике је
једини надлежан да
коментарише рад и
активности Савета за
националну безбедност.
Извор верификације:
Извештај о раду Канцеларије
Савета

број

2016

4

6

25

Циљ 2: Унапређење међународне сарадње у области заштите и размене тајних података
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број закључених
међународних споразума
Koментар: Потписани
међународни споразуми у
области размене и
заштите тајних података
Извор верификације

број

2016

1

3

3

3

број

2016

30

40

40

40

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број стручних сусрета
Koментар: Обезбеђени
услови за потписивање
споразума
Извор верификације:
Извештај о раду канцеларије
Савета

Циљ 3: Успостављање националног система заштите тајних података компатибилног са ЕУ и НАТО
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број издатих
сертификата
Koментар: Vrsi se na osnovu
izvestaja strucnog nadzora EU i
NATO
Извор верификације:
Извештај о раду Канцеларије
Савета

број

2016

477

650

700

700

%

2016

60

70

75

75

2. Процена нивоа
компатибилности
Koментар: Врши се на основу
годишњих извештаја у
складу са Законом о
тајности података
Извор верификације:
Извештај стручног надзора

ГЛАВА 3.15 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА
Опште образложење корисника:
Улога Канцеларије за сарадњу с медијима је да омогући обавештавање домаће јавности о раду Владе, органа и организација државне управе и стручних служби, припрему конференција за новинаре,
састављање и слање саопштења са седница Владе, учествовање у медијским кампањама министарстава и Владе, коoрдинацију са пр менаџерима министарстава Владе Републике Србије, организацију
праћења активности чланова Владе ван земље, обавештавање стране јавности о раду Владе, органа и организација државне управе и стручних служби, сарадња са страним медијима, вршење
информатичких и документационих послова који се односе на стране медије за потребе Канцеларије, вршење документационих послова за потребе Канцеларије.
Oбављају се и послови у интернет одељењу који се односе на: презентацију рада Владе путем интернета (сајт Владе) и других видова комуникације; презентацију најширих информација о Републици
Србији намењених домаћој и страној јавности; презентацију вести, најаве догађаја, саопштења Владе, саопштења министарстава, саопштења са конференција за новинаре; презентацију интервјуа;
презентацију законских иницијатива, нацрта закона и уредби Владе; презентацију појединих кампања Владе и сарадњу са одговарајућим агенцијама у свету.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0016 - Медијско праћење рада Владе
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Уредба о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима
Опис: Улога Канцеларије за сарадњу с медијима је да омогући обавештавање домаће јавности о раду Владе, органа и организација државне управе и стручних
служби, припрему конференција за новинаре, састављање и слање саопштења са седница Владе, учествовање у медијским кампањама министарстава и Владе,
коoрдинацију са пр менаџерима министарстава Владе Републике Србије, организацију праћења активности чланова Владе ван земље, обавештавање стране
јавности о раду Владе, органа и организација државне управе и стручних служби, сарадња са страним медијима, вршење информатичких и документационих
послова који се односе на стране медије за потребе Канцеларије, вршење документационих послова за потребе Канцеларије.
Oбављају се и послови у интернет одељењу који се односе на: презентацију рада Владе путем интернета (сајт Владе) и других видова комуникације; презентацију
најширих информација о Републици Србији намењених домаћој и страној јавности; презентацију вести, најаве догађаја, саопштења Владе, саопштења
министарстава, саопштења са конференција за новинаре; презентацију интервјуа; презентацију законских иницијатива, нацрта закона и уредби Владе; презентацију
појединих кампања Владе и сарадњу са одговарајућим агенцијама у свету.

Циљ 1: Покривеност приоритета у НАП за родну равноправност текстовима на сајту Владе Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Информације од значаја
за покривеност приоритета
у НАП за родну
равноправност текстовима
на сајту Владе Републике
Србије

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

5

35

40

40

број

2017

40

50

55

55

Извор верификације:
званични сајт Владе
Републике Србије

2. Праћење броја текстова
и учесталости појављивања
теме увођења принципа
родне равноправности као
медијског садржаја ка и
области у које је уведена
родна перспектива.
Извор верификације:
званични сајт Владе
Републике Србије
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ГЛАВА 3.16 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ
Опште образложење корисника:
Предлог финансијског плана за период 2019-2021.година је урађен у складу са Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2019. и пројекција за 2020.и 2021.годину.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1002 - Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: У оквиру овог програма врше се следеће надлежности : усклађено деловање органа државне управе и подстицање сарадње органа државне управе, аутономних покрајина и
јединица локалних самоуправа са удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Успостављање сарадње и размене искустава са сличним владиним институцијама у региону,
земљама Европске уније и свету.
У оквиру овог програма врше се следећи послови: обављање стручних послова за потребе Владе који се односе на старање о усклађеном деловању органа државне управе и подстицање
сарадње органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва, што укључује: иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког
интереса; учешће у припреми и праћењу спровођења стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја
сарадње јавног, приватног и цивилног сектора и, с тим у вези, сарадњу са органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе. Иницирање доношења прописа и
других општих аката којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, као темеља изградње демократског, инклузивног и солидарног друштва. Учешће у
припреми збирних извештаја за Владу о утрошку средстава која су, као подршка програмским активностима, обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног
друштва из средстава буџета Републике Србије. Организовање округлих столова и конференција, као и објављивање публикација и предузимање других мера и активности с циљем
подизања капацитета и одрживости рада и деловања удружења и других организација цивилног друштва. Прикупљање и дистрибуирање информација од значаја за рад удружења и других
организација цивилног друштва. Обављање стручних послова у вези са сарадњом и разменом искустава са сличним владиним институцијама у региону, земљама Европске уније и свету.
Припрема аката којима Влада надзире, усмерава и усклађује послове министарстава и посебних организација који су у вези са питањима развоја цивилног друштва и сарадње Владе са
цивилним друштвом, као и са начинима на који се јавност обавештава о активностима усмереним на развој цивилног друштва и сарадњи Владе са цивилним друштвом. Канцеларија
сарађује с државним органима, органима аутономних покрајина, општина, градова и града Београда као и са удружењима и другим организацијама цивилног друштва у изради
релевантних докумената и прописа и промовише послове који су у вези са развојем и сарадњом са цивилним друштвом. Канцеларија обавља и друге послове из области развоја цивилног
друштва и сарадње са цивилним друштвом које јој повери Влада.
Циљ 1: Унапређен институционални,финансијски и правни оквир за развој цивилног друштва у Републици Србији
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број упућених иницијатива

2016

0

2

2

4

1. Број иницираних измена и допуна
прописа од стране Канцеларије
Koментар: Усвојена Стратегија за
стварање подстицајног окружења за развој
цивилног друштва у Републици Србији
Извор верификације

Циљ 2: Успешно учествовање организација цивилног друштва у вези са европским интеграцијама уз преношење примера најбољих пракси из земаља региона и Европске уније у процесима европских интеграција
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Број активности посвећених већем
учешћу организација цивилног друштва у
процесу европских интеграција и бољем
коришћењу ЕУ програма и фондова
Koментар: Број активности посвећених
већем учешћу организација цивилног
друштва у процесу европских интеграција и
бољем коришћењу ЕУ програма и фондова
Извор верификације: Извештај о раду
Канцеларије

Број одобрених пројеката

2016

0

17

18

19

Циљ 3: Унапређење видљивости сарадње институција управе са организацијама цивилног друштва
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број спроведених обука

2016

2

3

4

5

1. Број спроведених обука у циљу
промоције значаја сарадње организација
цивилног друштва и органа државне
управе
Koментар: Број спроведених обука у циљу
промоције значаја сарадње организација
цивилног друштва и органа државне управе
Извор верификације: Извештај о раду
Канцеларије

Програмска активност: 0001 - Подстицајно окружење за развој цивилног друштва
Програм коме припада: 1002 - Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва
Правни основ: Члан 2. Уредбе о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Опис: Унапређење правног и институционалног оквира за развој цивилног друштва и јачање партнерства јавне управе и цивилног друштва у области креирања и
спровођења јавних политика, што обухвата: иницирање доношења прописа и других општих аката којима се уређује положај удружења и других организација
цивилног друштва, унапређење сарадње организација цивилног друштва са државним органима, унапређење правног оквира за транспарентно буџетско
финансирање организација цивилног друштва Јачање система фискалне одговорности и информисање шире јавности о сврсисходности утрошка јавних средстава,
подстицање и развијање интегритета и одговорности у раду државних органа, као и јачање поверења грађана у рад државних органа, и у рад удружења и других
организација цивилног друштва. Канцеларија израђује Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су као подршка пројектним и програмским активностима
планирана и исплаћена организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србије за потребе Владе Републике Србије којим се даје преглед стања и
препоруке за будуће унапређење.
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Циљ 1: Унапређење правног оквира који уређује окружење за развој цивилног друштва
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број одржаних
конференција, стручних
скупова и састанака у
организациији
Канцеларије, а који
укључују организације
цивилног друштва
Koментар: Број одржаних
конференција, стручних
скупова и састанака у
организациији Канцеларије, а
који укључују организације
цивилног друштва
Извор верификације:
Извештај о раду Канцеларије
за сарадњу са цивилним
друштвом

Број скупова и
конференција

2016

0

10

11

12

Број публикованих
извештаја

2016

не

да

да

да

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Израђен Годишњи
збирни извештај о утрошку
средстава која су као
подршка програмским и
пројектним активностима
планирана и исплаћена
организацијама цивилног
друштва из јавних
средстава Републике
Србије
Koментар: Прикупљање,
обрада, анализа података и
публиковање Годишњег
збирног извештаја о
утрошку средстава која су
као подршка програмским и
пројектним активностима
планирана и исплаћена
организацијама цивилног
друштва из јавних
средстава Републике Србије
Извор верификације:
Интернет сајт Канцеларије

Циљ 2: Повећање видљивости рада Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број прегледаних
страница интернет сајта
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом
Koментар: Број прегледаних
страница интернет сајта
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом
Извор верификације:
Интернет презентација
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом

Број прегледаних страница

2016

0

120.000

130.000

130.000

Број пратилаца

2016

0

14.000

15.000

15.000

2. Број пратилаца на
друштвеним мрежама
Koментар: Планирано је
увећање броја пратилаца и
посетилаца за 20% на
годишњем нивоу.
Извор верификације: Налози
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом на
друштвеним мрежама:
Facebook, Twitter; Извештај о
раду Канцеларије за сарадњу
са цивилним друштвом

Програмска активност: 0002 - ЕУ интеграције и међународна сарадња у области цивилног друштва
Програм коме припада: 1002 - Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва
Правни основ: Чл 2. Уредбе о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом,
Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА),
Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму "Европа за грађане и грађанке", усвојен Закључком Владе 05 Број 33711350/2014
Опис: Остваривање и унапређење међународне сарадње у областима из делокруга Канцеларије;праћење и анализу међународних прописа и праксе на подручју
развоја цивилнога друштва у појединим земљама; размена искустава са сличним владиним институцијама у региону, земљама Европске уније и свету; стручна
комуникација и сарадња са надлежним органима у обављању послова који се односе на коришћење, програмирање и управљање претприступним и другим
фондовима Европске уније за подршку цивилном друштву; планирање и припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из ЕУ
фондова, буџета или из других билатералних донација или донација других међународних организација и фондација; подизање капацитета организација цивилног
друштва у области европских интеграција; координацију активности међународних организација, донатора и пројеката финансираних из донаторских средстава из
делокруга Канцеларије; суфинансирање пројеката организација цивилног друштва одобрених од стране Делегације Европске уније у Републици Србији; спровођење
активности контакт инстиуције за програм Европске уније „Европа за грађане и грађанке”.
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Циљ 1: Јачање улоге организација цивилног друштва у процесу ЕУ интеграција
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број активности
организацијама цивилног
друштва посвећених
коришћењу ЕУ програма и
фондова и утврђивању
националних приоритета у
коришћењу међународне
донаторске помоћи на
којима присуствују
представници ОЦД
посвећених утврђивању
националних приоритета у
коришћењу међународне
донаторске помоћи
Koментар: Број састанака
на којима присуствују
представници ОЦД
посвећених утврђивању
националних приоритета у
коришћењу међународне
донаторске помоћи
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број женских организација
укључених у активности

2016

0

2

2

2

Број женских организација
укључених у активности

2016

0

2

2

2

Број активности

2016

0

3

3

4

Број активности

2016

0

10

11

11

2. Број активности са
организацијама цивилног
друштва посвећених
преговорима о приступању
Европској унији и
преношењу искустава и
добрих пракси из региона
и ЕУ
Koментар: Број
активности са
организацијама цивилног
друштва посвећених
преговорима о приступању
Европској унији и преношењу
искустава и добрих пракси
из региона и ЕУ.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом

3. Број активности са
организацијама цивилног
друштва посвећених
коришћењу ЕУ програма и
фондова и утврђивању
националних приоритета у
коришћењу међународне
донаторске помоћи
Koментар: Број састанака
на којима присуствују
представници ОЦД
посвећених утврђивању
националних приоритета у
коришћењу међународне
донаторске помоћи
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије

4. Број активности са
организацијама цивилног
друштва посвећених
преговорима о приступању
Европској унији и
преношењу искустава и
добрих пракси из региона
и ЕУ
Koментар: Број активности
са организацијама цивилног
друштва посвећених
преговорима о приступању
Европској унији и преношењу
искустава и добрих пракси
из региона и ЕУ
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије

Циљ 2: Пружање подршке организацијама цивилног друштва у коришћењу ЕУ средстава кроз суфинансирање пројеката организација цивилног друштва одобрених од стране Европске уније
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број организација
цивилног друштва којима је
обезбеђено
суфинансирање пројеката
одобрених од стране
Делегације Европске уније
у Републици Србији
Koментар: Зависи од
буџетских средстава и
одобрених пројеката
Делегације ЕУ који захтевају
суфинансирање
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије

Број суфинансираних ОЦД

2016

15

8

29

10

10

2. Број организација
цивилног друштва којима је
обезбеђено
суфинансирање пројеката
одобрених од стране
Делегације Европске уније
у Републици Србији, а које
раде у области родне
равноправности
Koментар: Зависи од
буџетских средстава и
одобрених пројеката
организација цивилног
друштва које раде у
области родне
равноправности од стране
Делегације ЕУ који захтевају
суфинансирање.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом

Број суфинансираних
организација цивилног
друштва које раде у
области родне
равноправности

2016

0

1

1

1

Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ
Програм коме припада: 1002 - Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва
Правни основ: Чл 2. Уредбе о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом,
Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА),
Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму "Европа за грађане и грађанке ", усвојен Закључком Владе 05 Број 33711350/2014
Опис: Обезбеђење већег учешћа организација цивилног друштва, локалних самоуправа и других актера у програму " Европа за грађане и грађанке" кроз
организацију инфо сесија, радионица и конференција, пружање подршке заинтересованима у припреми пројектне апликације и помоћ у проналажењу партнера у
другим државам учесницама Програма.
Циљ 1: Стварање услова за учешће организација цивилног друштва и других актера у програму Европа за грађане и грађанке
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број организација
цивилног друштва,
јединица локалне
самоуправе и других
потенцијалних учесника
који су присуствовали
обукама посвећеним
представљању програма
"Европа за грађане и
грађанке"

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број учесника

2016

0

350

400

410

Број женских организација
на обукама

2016

0

12

12

12

Обезбеђена средства (да/
не)

2016

да

да

да

да

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

8

9

Koментар: Годишњи
извештај о раду Канцеларије
за сарадњу са цивилним
друштвом
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом

2. Број организација
цивилног друштва које су
присуствовале обукама
посвећеним представљању
програма и смерница за
учешће у програму "Европа
за грађане"
Koментар: Број организација
цивилног друштва које су
присуствовале обукама
посвећеним представљању
програма и смерница за
учешће у програму "Европа
за грађане"
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом

3. Обезбеђена средства за
учешће у програму
Европаза грађане и
грађанке у буџету
Републике Србије
Koментар: Буџет Републике
Србије
Извор верификације: Буџет
Републике Србије

Циљ 2: Повећано учешће организација цивилног друштва и других актера у Програму Европа за грађане и грађанке.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број одобрених
пројеката у оквиру
програма "Европа за
грађане и грађанке" чији су
носиоци из Србије
Koментар: Број одобрених
пројеката у оквиру програма
"Европа за грађане и
грађанке" чији су носиоци из
Србије
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом,
Извештај о резултатима
програма „Европа за грађане
и грађанке” у Србији

Број одобрених пројеката

2016

0

8

30

2. Број поднетих предлога
пројеката из Србије у
оквиру програма "Европа
за грађане и грађанке
Koментар: Број поднетих
предлога пројеката из
Србије у оквиру програма
"Европа за грађане и
грађанке
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Канцеларије за сарадњу са
цивилним
друштвом,Извештај о
резултатима програма
„Европа за грађане и
грађанке” у Србији

Број поднетих предлога
пројеката

2016

0

60

70

72

ГЛАВА 3.17 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Опште образложење корисника:
Усвајањем оба Закона о потврђивању Оквирног споразума (и за ИПА 2007 – 2013 и за ИПА 2014 – 2020) Република Србија је преузела обавезу да успостави одговарајуће структуре за припрему и
спровођење програма и пројеката финансираних из средстава ЕУ које подлежу акредитацији Европске комисије.
Једна од кључних институција у оквиру система за децентрализовано управљање фондовима ЕУ предвиђена наведеним законом је независно Ревизорско тело. Оснивање Канцеларије за ревизију
система управљања средствима Европске уније је у функцији остваривања неколико циљева:
1) ревизије система управљања средствима ЕУ;
2) верификације ефикасног и доброг функционисања система управљања и контроле средствима ЕУ;
3) ревизије трансакција у вези са средствима ЕУ и средствима опредељеним за национално суфинансирање програма и пројеката ЕУ.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Главни носилац: 10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Програмска активност: 0001 - Ревизија система спровођења програма претприступне помоћи ЕУ
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Уредба о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ и Уредба о одређивању тела за ревизију система управљања
програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА).

Опис: Послови ревизије у оквиру ИПА компоненте I - Помоћ у транзицији и изградња институција и ИПА компоненте II - Прекогранична сарадња (обухвата сарадњу
са земљама чланицама и земљама кандидатима) према финансијској перспективи ИПА 2007 – 2013, као и послови ревизије у оквиру Националних акционих
програма, програма прекограничне сарадње и програма пољопривреде и руралног развоја, према финансијској перспективи ИПА 2014 - 2020.
На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније Канцеларија обавља стручне послове за потребе
Владе, у сарадњи са другим органима државне управе, који се односе на ревизију и потврђивање усклађености система спровођења програма Европске уније у
којима је одговорност за управљање пренета на Републику Србију, у складу са обавезама које су преузете Оквирним споразумом између Европске комисије и Владе
Републике Србије о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске уније Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима
Инструмента за претприступну помоћ (ИПА).

ГЛАВА 3.18 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
Опште образложење корисника:
Канцеларија за Косово и Метохију је директан буџетски корисник, који је преузео делокруг угашеног Министарства за Косово и Метохију са циљем омогућавања одрживог опстанка и повратка српског
и неалбанског становништва на територији АП КиМ. Ради остварења овог циља, предвиђено је да се пружи сва неопходна помоћ српском и неалбанском становништву на АП Косова и Метохије у
остваривању и заштити њихових људских права, родне равноправности и других аспеката једнаккости у приступу услугама и добрима, очувању њиховог верског идентитета, економског раста и
развоја, као и јачању капацитета локалне самоуправе на овом подручју.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Овај програм је неопходан за стварање услова за опстанак и одрживи повратак српског и неалбанског становништва на КиМ тако што омогућава неометано функционисање јединица
локалних самоуправа и институција на КиМ, финансирањем њихових основних активности и планова. Подизање капацитета и унапређење рада доприноси и омогућава прикупљање
података, анализу и решења специфичних потреба и проблема са којима се суочавају мушкарци и жене, девојчице и дечаци, српског и неалбанског порекла на АП КиМ. Јачањем и
неометаном применом ових капацитета омогућен је већи степен приступа правима и родне равноправности. Неометаним функционисањем ових капацитета српско и неалбанско
становништво добија основне услове за свој опстанак и повратак на КиМ.
Циљ 1: Подигнут ниво институционалних и административних капацитета у локалним самоуправама на територији АП КиМ, које функционишу у законским оквирима РС.
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број локалних самоуправа које
функционишу на територији АП КиМ
Koментар: Број локалних самоуправа на
чијој територији функционишу здравствене
и просветне институције, у законским
оквирима РС. Број жена и мушкараца на
руководећем положају у ЈЛС, број локалних
механизама за родну равноправност у
циљаним ЈЛС.
Извор верификације: Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и Метохију и
информације из јединица локалне
самоуправе

број

2015

29

29

29

29

број

2015

14

17

17

17

2. Број подржаних здравствених установа
на територији АП КиМ
Koментар: Број локалних самоуправа на
чијој територији функционишу здравствене
и просветне институције, у законским
оквирима РС. Број жена и мушкараца на
руководећем положају у ЈЛС, број локалних
механизама за родну равноправност у
циљаним ЈЛС.
Извор верификације: Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и Метохију и
званични статистички подаци

31

3. Број подржаних осовних и средњих
школа и предшколских установа на
територији АП КиМ
Koментар: Број локалних самоуправа на
чијој територији функционишу здравствене
и просветне институције, у законским
оквирима РС. Број жена и мушкараца на
руководећем положају у ЈЛС, број локалних
механизама за родну равноправност у
циљаним ЈЛС.
Извор верификације: Мрежа школа и
предшколских установа Министарства
просвете, науке и технолошког развоја

број

2015

123

123

123

123

проценат

2016

24,41

25

25

25

4. Проценат изабраних и постављених
лица (жена) у органима локалне
самоуправе на КиМ
Koментар: Број локалних самоуправа на
чијој територији функционишу здравствене
и просветне институције, у законским
оквирима РС. Број жена и мушкараца на
руководећем положају у ЈЛС, број локалних
механизама за родну равноправност у
циљаним ЈЛС.
Извор верификације: Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и Метохију и
информације добијене од званичних
институција и органа као и из јединица
локалне самоуправе

Програмска активност: 0001 - Подршка функционисању и унапређењу локалних административних капацитета
Програм коме припада: 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Закон о локалној самоуправи
Закон о финансирању локалне самоуправе
Закон о раду у државним органима
Закон о државним службеницима
Закон о равноправности полова
Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности
Закључак Владе РС 05 бр: 120-6051/2010 од 26. августа 2010. године
Закључак Владе РС 05 бр: 121-3131/2014 од 22. априла 2014. године
Закључак Владе РС 05 бр: 121-3130/2014 од 22. априла 2014. године
Закон о порезу на доходак грађана
Закључак југословенског комитета за сарадњу са цивилном мисијом УН-а од 29.05.2000. године
Закон о доприносима на обавезно социјално осигурање
Уредба о Канцеларији за КиМ
Страгегија одрживог опстанка и повратка
Уредба о коефицијентима за обрачун плате изабраних и постављених лица и запосленим у државним органима
Уредба о коефицијентима за обрачун плате запослених у јавним службама
Опис: Финансирање зарада и накнада зарада изабраним и постављеним лицима и запосленим у органима управе, јавних предузећа, установама и организацијама
чији су оснивачи локалне самоуправе на КиМ, финансирање материјалних трошкова локалних самоуправа које немају сопствене приходе.
Циљ 1: Јединице локалних самоуправа на КиМ функционишу у сладу са законским оквирима РС.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

29

29

29

1. Број локалних
самоуправа које
функционишу на
територији АП КиМ, удео
мање заступљености у
укупном броју изабраних и
постављених лица и
запослених у органима
управе на КиМ.
Koментар: Подразумева
финансирање зарада за
изабрана и постављена лица
и запослене у органима
управе, јавним предузећима,
установа и организација чији
су оснивачи локалне
самоуправе на КиМ као и
финансирање материјалних
трошкова локалних
самоуправа које немају
сопствене приходе.
Извор верификације: Уредба
о коефицијентима за
обрачун плата изабраних и
постављених лица и
запослених у државним
органима, Закон о локалној
самоуправи

број

2015

29

Програмска активност: 0002 - Подршка функционисању васпитно-образовних институција у складу са мрежом школа и предшколских установа
Програм коме припада: 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Закон о основама система васпитања и образовања
Закон о локалној самоуправи
Закон о равноправности полова
Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности
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Опис: У оквиру ове програмске активности се издвајају средства за финансирање потреба васпитно - образованих институција преко надлежних јединица локалних
самоуправа, које имају законску обавезу финансирања материјалних трошкова, одржавања и опремања објеката и других трошкова потребних за неометани рад
школа и предшколских установа.
Циљ 1: Основне, средње школе и предшколске установе на КиМ неометано функционишу у оквиру мреже Министарства просвете РС.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број (проценат)
девојчица које су уписале
средњу школу
Koментар: Број (проценат)
девојчица који су уписали
средњу школу на
територији АП КиМ.
Извор верификације: Закон о
равноправности полова

број

2015

нема

број

2015

нема

број

2015

123

131

132

132

број

2015

21100

21800

21900

21900

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

15

15

15

2. Број (проценат) дечака
који су уписали средњу
школу
Koментар: Број (проценат)
дечака који су уписали
средњу школу на
територији АП КиМ.
Извор верификације: Закон о
равноправности полова

3. Број активних основних,
средњих школа и
предшколских установа на
АП КиМ
Koментар: Циљ подразумева
укупан број активних
основних и средњих школа и
предшколских установа на
територији АП КиМ.
Извор верификације: Закон о
основама система
васпитања и образовања

4. Број ученика и ученица
која похађају основне,
средње школе и
предшколске установе на
територији АП КиМ.
Koментар: Циљ подразумева
укупан број ученика ( дечака
и девојчица) који похађају
основне, средње школе и
предшколске установе на
територији АП КиМ.
Извор верификације: Закон о
основама васпитања и
образовања

Циљ 2: Адекватни услови рада у васпитно - образовним институцијама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број васпитно образовних институција у
којима су побољшани
услови рада
Koментар: Подразумева
одржавање, опремање
објеката и других трошкова
како би се обезбедио
неометан рад школа и
предшколских установа и
побољшали услови рада у
истим.
Извор верификације: Закон о
основама система
васпитања и образовања

број

2015

Програмска активност: 0003 - Подршка функционисању здравствених институција у складу са мрежом здравствених институција
Програм коме припада: 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Статегија одрживог опстанка и повратка на АП КиМ
Закон о здравственом осигурању
Закон о здравственој заштити
Закон о равноправности полова
Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности
Опис: Финансирање потреба здравствених институција које функционишу на територији АП КиМ, преко надлежних јединица локалних самоуправа, чиме се
омогућавају задовољавајући услови рада у овим здравственим установама.
Циљ 1: Обезбеђени адекватни услови рада здравствених институција на КиМ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број активних
здравствених установа на
АП КиМ које пружају
адекватну здравствену
заштиту становништву оба
пола у свим животним
добима
Koментар: Подразумева
пружање адекватне
здравствене заштите
становништву оба пола у
свим животним добима са
територије АП КиМ.
Извор верификације: Закон о
здравственој заштити

број

2015

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

14

6

6

6

33

2. Број жена којима је
пружена услуга
здравствене заштите
(изражено у броју и
проценту)
Koментар: Подразумева
пружање адекватне
здравствене заштите
женама у свим животним
добима са територије АП
КиМ.
Извор верификације: Закон о
равноправности полова

нема

2015

нема

нема

2015

нема

број

2015

7

3. Број мушкараца којима
је пружена услуга
здравствене заштите
(изражено у броју и
проценту)
Koментар: Подразумева
пружање адекватне
здравствене заштите
мушкарцима у свим
животним добима са
територије АП КиМ.
Извор верификације: Закон о
здравственој заштити

4. Број подржаних и
финансираних захтева и
пројеката намењених
унапређењу услова рада и
квалитета услуге
здравствених установа на
АП КиМ
Koментар: Побољшање
услова рада здравствених
установа кроз финансирање
потреба здравствених
институција, преко
надлежних јединица
локалних самоуправа.
Извор верификације: Закон о
буџетском систему РС

25

27

30

Програмска активност: 0004 - Стручна и административна подршка
Програм коме припада: 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Закон о државним службеницима
Закон о раду
Закон о јавним набавкама
Закон о равноправности полова
Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности
Закон о порезу на доходак грађана
Закон о доприносима на обавезно социјално осигурање
Уредба о Канцеларији за КиМ
Страгегија одрживог опстанка и повратка
Резолуција 1244 СБ УН
Војно - технички споразум (Кумановски споразум)
Закључак Владе о прихватању текста аранжмана о официрима за везу
Закључак Владе о прихватању споразума о принципима који регулишу нормализацију односа
Закон о радним односима у државним органима
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за КиМ
Уредба о коефицијентима за обрачун плате запослених у државним органима
Закон о буџету
Опис: Финансирање заједничких трошкова Канцеларије за Косово и Метохију - зарада за мушкарце и жене запослене у секторима и групама Канцеларије за Косово
и Метохију чији рад није директно везан за Програме, а односи се на сарадњу са међународним мисијама на КиМ, међународним организацијама и дипломатским
представништвима у Београду, институцијама ЕУ, имплементацију међународних споразума и послове официра за везу при Мисији ЕУ у Приштини, трошкова
службених путовања у земљи и иностранству као и других заједничких трошкова у Канцеларији за КиМ.

Програм: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Побољшање свих аспеката живота и рада српског и неалбанског становништва на КиМ кроз стварање безбедоносних, социјалних, културних, економских и других услова живота.

Циљ 1: Успостављени адекватни услови живота и рада неалбанског становништва на Косову и Метохији
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

19000

22100

22200

22200

1. Укупна пружена помоћ српском и
неалбанском становништву на КиМ
Koментар: Подразумева побољшање свих
аспеката живота и рада српског и
неалбанског становништва на КиМ.
Извор верификације: Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и Метохију и
званични статистички подаци

Програмска активност: 0001 - Подстицај економског развоја
Програм коме припада: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Уредба о Канцеларији за КиМ
Стратегија одрживог опстанка и повратка на КиМ
Закон о равноправности полова
Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности
Закон о планирању и изградњи
Закон о привредним друштвима
Закон о јавним набавкама
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Стратегија развоја пољопривреде Републике Србије
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Опис: Програмском активношћу су обухваћена улагања у привредне и пољоприведне активности као начин за побољшање квалитета живота српског и неалбанског
становништва на КиМ. Поред тога, у оквиру ове програмске активнсти се врше улагања у изградњу и ревитализацију инфраструктуре на КиМ.
Циљ 1: Унапређени услови за повећање запослености српског и неалбанског становништва и укупне економске активности привредних субјеката на КиМ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број активних
регистрованих
пољопривредних
газдинстава и удружења
пољопривредника
Koментар: Улагања у
привредне и пољоприведне
активности као начин за
стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу
и ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2015

7200

8100

8150

8200

број

2015

нема

1000

1000

1000

број

2015

нема

7100

7100

7100

број

2015

нема

100

105

105

број

2015

120

200

200

200

2. Број активних
регистрованих
пољопривредних
газдинстава у власништву
жена
Koментар: Улагања у
привредне и пољоприведне
активности као начин за
стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу
и ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

3. Број активних
регистрованих
пољопривредних
газдинстава у власништву
мушкараца
Koментар: Улагања у
привредне и пољоприведне
активности као начин за
стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу
и ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

4. Број новозапослених
жена у срединама са
већинским српским
становништвом
Koментар: Улагања у
привредне и пољоприведне
активности као начин за
стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу
и ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

5. Број новозапослених
лица у срединама са
већинским српским
становништвом
Koментар: Улагања у
привредне и пољоприведне
активности као начин за
стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу
и ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци
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6. Број новозапослених
мушкараца у срединама са
већинским српским
становништвом
Koментар: Улагања у
привредне и пољоприведне
активности као начин за
стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу
и ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2015

нема

100

95

95

број

2015

90

125

125

125

7. Број новорегистрованих
предузећа и
предузетничких радњи са
већинским српским
становништвом
Koментар: Улагања у
привредне и пољоприведне
активности као начин за
стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу
и ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

Циљ 2: Рехабилитована путна мрежа, уређење канализационе и водоводне мреже и депоније у насељима са већинским српским становништвом на КиМ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број уклоњених дивљих
депонија у српским
срединама на КиМ
Koментар: Улагања у
привредне активности као
начин за стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу
и ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2015

3

3

3

3

број

2015

1

3

3

3

број

2015

4000

4700

4800

5000

2. Број унапређених
система канализационе и
водоводне мреже у
српским срединама на КиМ
Koментар: Улагања у
привредне активности као
начин за стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу
и ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

3. Дужина (м)
новоизграђених и
санираних путева у
срединама са већинским
српским становништвом
Koментар: Улагања у
привредне активности као
начин за стварање услова за
побољшање услова за
побољшање квалитета
живота српског и
неалбанског становништва
на КиМ. Улагања у изградњу
и ревитализацију
инфраструктуре на КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци
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Програмска активност: 0002 - Изградња и реконструкција стамбених објеката
Програм коме припада: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Резолуција 1244 СБ УН;
Стратегија одрживог опстанка и повратка на КиМ;
Стратегија за управљање миграцијама;
Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица;
Стратегија за смањење сиромаштва у Србији;
Закон о регионалном развоју;
Концепт регистрације интерно расељених лица,
Стратегија за борбу против сиромаштва.
Опис: Програмском активношћу су обухваћена средства за изградњу и реконструкцију девастираних индивидуалних стамбених објеката, изградњу станова у
колективним стамбеним објектима и помоћ у грађевинском материјалу за реконструкцију, адаптацију и завршетак започетих радова за повратнике, интерно
расељена лица и социјално угржена лица са територије КиМ.
Циљ 1: Стамбено збринуто српско и неалбанско становништво на КиМ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

260

410

410

410

1. Број стамбено збринутих
породица на КиМ
Koментар: Изградња и
реконструкција
девастираних
индивидуалних стамбених
објеката, изградња станова
у колективним стамбеним
објектима и помоћ у
грађевинском материјалу за
реконструкцију, адаптацију
и завршетак започетих
радова за повратнике,
интерно расељена лица и
социјално угржена лица са
територије КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2015

Програмска активност: 0003 - Пружање правне помоћи српском и неалбанском становништву
Програм коме припада: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Уредба о Канцеларији за Косово и Метохију;
Стратегија одрживог повратка и опстанка на КиМ;
Национална стратегија за решавање питања избеглица и расељених лица.
Опис: Овом програмском активношћу је обухваћено пружање правне помоћи српском и неалбанском становништву ( мушкарцима и женама) на КиМ и ИРЛ, као и
Српској православној цркви у погледу заштите права на територији КиМ, путем финансирања професионалне адвокатске одбране.

Циљ 1: Смањен број кривичних поступака који се из политичких разлога воде против српског и неалбанског становништва на КиМ путем финансирања професионалне адвокатске одбране.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број активних кривичних
поступака који се воде
против спрског и
неалбанског становништва
(жена)
Koментар: Правна помоћ
српском и неалбанском
становништву (
мушкарцима и женама) на
КиМ и ИРЛ, као и Српској
православној цркви у погледу
заштите права на
територији КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2015

нема

0

0

0

број

2015

нема

6

3

3

2. Број активних кривичних
поступака који се воде
против српског и
неалбанског становништва
(мушкараца)
Koментар: Правна помоћ
српском и неалбанском
становништву (
мушкарцима и женама) на
КиМ и ИРЛ, као и Српској
православној цркви у погледу
заштите права на
територији КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци
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3. Број активних кривичних
поступака који се воде
против српског и
неалбанског становништва
на КиМ
Koментар: Правна помоћ
српском и неалбанском
становништву (
мушкарцима и женама) на
КиМ и ИРЛ, као и Српској
православној цркви у погледу
заштите права на
територији КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2015

32

6

3

3

број

2015

нема

0

0

0

број

2015

16

4

3

3

број

2015

нема

4

3

3

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

15

45

50

55

број

2015

2500

6000

6500

6500

4. Број ослобођених жена
Koментар: Правна помоћ
српском и неалбанском
становништву (
мушкарцима и женама) на
КиМ и ИРЛ, као и Српској
православној цркви у погледу
заштите права на
територији КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

5. Број ослобођених лица
Koментар: Правна помоћ
српском и неалбанском
становништву (
мушкарцима и женама) на
КиМ и ИРЛ, као и Српској
православној цркви у погледу
заштите права на
територији КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

6. Број ослобођених
мушкараца
Koментар: Правна помоћ
српском и неалбанском
становништву (
мушкарцима и женама) на
КиМ и ИРЛ, као и Српској
православној цркви у погледу
заштите права на
територији КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

Циљ 2: Правно заштићена имовина СПЦ на КиМ
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број судских и других
правних/административних
поступака за заштиту
имовине СПЦ
Koментар: Пружање правне
помоћи српском и
неалбанском становништву
( мушкарцима и женама) на
КиМ и ИРЛ, као и Српској
православној цркви у погледу
заштите права на
територији КиМ, путем
финансирања
професионалне адвокатске
одбране.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

2. Укупна површина
непокретности СПЦ на Ким
(Ха)
Koментар: Пружање правне
помоћи српском и
неалбанском становништву
( мушкарцима и женама) на
КиМ и ИРЛ, као и Српској
православној цркви у погледу
заштите права на
територији КиМ, путем
финансирања
професионалне адвокатске
одбране.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци
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Програмска активност: 0004 - Подршка социјално угроженом становништву и процесу повратка
Програм коме припада: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Закон о Влади;
Уредба о Канцеларији за КиМ;
Стратегија одрживог опстанка и повратка на КиМ;
Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица;
Стратегија за смањење сиромаштва у Србији;
Закон о равноправности полова;
Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности;
Закон о регионалном развоју;
Стратегија за управљање миграцијама;
Закон о јавним набавкама;
Стратегија развоја пољопривреде РС.
Опис: У оквиру ове програмске активности се обављају послови усмертени на унапређење социјалне сигурности и пружање подршке процесу повратка расељених
лица кроз доделу социјалне и хуманитарне помоћи (пакети хране и хигијене, народне кухиње, једнократне новчане помоћи, помоћ породицама повратника, помоћ
породицама отетих и несталих лица, разне донације гардеробе, школског прибора....), кроз интервентну помоћ угроженим заједницама ( етнички мотивисани
напади, хапшења, елементарне непогоде), помоћ повратничким заједницама ( набавка сетвеног материјала за пролећну и јесењу сетву, интервентна помоћ и
поправке, набавка механизације, набавка покућства...), уређење гробаља, иди види посете, подршка Програма рада Црвеног крста.

Циљ 1: Пружена подршка социјално угроженим породицама на КиМ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број корисника народних
кухиња
Koментар: Унапређење
социјалне сигурности и
подршка процесу повратка
кроз доделу социјалне и
хуманитарне помоћи (
пакете хране и хигијене,
кориснике народне кухиње,
једнократне новчане
помоћи, помоћ породицама
повратника, помоћ
породицама отетих и
несталих лица, разне
донације гардеробе,
школског прибора....), кроз
интервентну помоћ
угроженим заједницама (
етнички мотивисани
напади, хапшења,
елементарне непогоде),
помоћ повратничким
заједницама ( набавка
сетвеног материјала за
пролећну и јесењу сетву,
интервентна помоћ и
поправке, набавка
механизације, набавка
покућства...), уређење
гробаља, иди види посете,
подршка Програма рада
Црвеног крста.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2015

2000

2000

2000

2000

број

2015

1720

1200

1100

1100

2. Број породица које су
оствариле социјалну помоћ
Koментар: Унапређење
социјалне сигурности и
подршка процесу повратка
кроз доделу социјалне и
хуманитарне помоћи (
пакете хране и хигијене,
кориснике народне кухиње,
једнократне новчане
помоћи, помоћ породицама
повратника, помоћ
породицама отетих и
несталих лица, разне
донације гардеробе,
школског прибора....), кроз
интервентну помоћ
угроженим заједницама (
етнички мотивисани
напади, хапшења,
елементарне непогоде),
помоћ повратничким
заједницама ( набавка
сетвеног материјала за
пролећну и јесењу сетву,
интервентна помоћ и
поправке, набавка
механизације, набавка
покућства...), уређење
гробаља, иди види посете,
подршка Програма рада
Црвеног крста.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци
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3. Број породица које су
оствариле социјалну помоћ
у којима су носиоци
домаћинства жене
Koментар: Унапређење
социјалне сигурности и
подршка процесу повратка
кроз доделу социјалне и
хуманитарне помоћи (
пакете хране и хигијене,
кориснике народне кухиње,
једнократне новчане
помоћи, помоћ породицама
повратника, помоћ
породицама отетих и
несталих лица, разне
донације гардеробе,
школског прибора....), кроз
интервентну помоћ
угроженим заједницама (
етнички мотивисани
напади, хапшења,
елементарне непогоде),
помоћ повратничким
заједницама ( набавка
сетвеног материјала за
пролећну и јесењу сетву,
интервентна помоћ и
поправке, набавка
механизације, набавка
покућства...), уређење
гробаља, иди види посете,
подршка Програма рада
Црвеног крста.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2015

нема

600

600

600

број

2015

нема

600

500

500

број

2015

10000

10000

10000

10000

4. Број породица које су
оствариле социјалну помоћ
у којима су носиоци
домаћинства мушкарци
Koментар: Унапређење
социјалне сигурности и
подршка процесу повратка
кроз доделу социјалне и
хуманитарне помоћи (
пакете хране и хигијене,
кориснике народне кухиње,
једнократне новчане
помоћи, помоћ породицама
повратника, помоћ
породицама отетих и
несталих лица, разне
донације гардеробе,
школског прибора....), кроз
интервентну помоћ
угроженим заједницама (
етнички мотивисани
напади, хапшења,
елементарне непогоде),
помоћ повратничким
заједницама ( набавка
сетвеног материјала за
пролећну и јесењу сетву,
интервентна помоћ и
поправке, набавка
механизације, набавка
покућства...), уређење
гробаља, иди види посете,
подршка Програма рада
Црвеног крста.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

5. Број породица које су
оствариле хуманитарну
помоћ
Koментар: Унапређење
социјалне сигурности и
подршка процесу повратка
кроз доделу социјалне и
хуманитарне помоћи (
пакете хране и хигијене,
кориснике народне кухиње,
једнократне новчане
помоћи, помоћ породицама
повратника, помоћ
породицама отетих и
несталих лица, разне
донације гардеробе,
школског прибора....), кроз
интервентну помоћ
угроженим заједницама (
етнички мотивисани
напади, хапшења,
елементарне непогоде),
помоћ повратничким
заједницама ( набавка
сетвеног материјала за
пролећну и јесењу сетву,
интервентна помоћ и
поправке, набавка
механизације, набавка
покућства...), уређење
гробаља, иди види посете,
подршка Програма рада
Црвеног крста.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци
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Циљ 2: Повећан број повратника на КиМ
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

68

69

69

70

број

2015

59

50

50

50

број

2015

1400

1600

1650

1650

1. Број повратничких
заједница
Koментар: Унапређење
социјалне сигурности и
подршка процесу повратка
кроз доделу социјалне и
хуманитарне помоћи (
пакете хране и хигијене,
кориснике народне кухиње,
једнократне новчане
помоћи, помоћ породицама
повратника, помоћ
породицама отетих и
несталих лица, разне
донације гардеробе,
школског прибора....), кроз
интервентну помоћ
угроженим заједницама (
етнички мотивисани
напади, хапшења,
елементарне непогоде),
помоћ повратничким
заједницама ( набавка
сетвеног материјала за
пролећну и јесењу сетву,
интервентна помоћ и
поправке, набавка
механизације, набавка
покућства...), уређење
гробаља, иди види посете,
подршка Програма рада
Црвеног крста.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

2. Број реализованих иди
види посета

Koментар: Унапређење
социјалне сигурности и
подршка процесу повратка
кроз доделу социјалне и
хуманитарне помоћи (
пакете хране и хигијене,
кориснике народне кухиње,
једнократне новчане
помоћи, помоћ породицама
повратника, помоћ
породицама отетих и
несталих лица, разне
донације гардеробе,
школског прибора....), кроз
интервентну помоћ
угроженим заједницама (
етнички мотивисани
напади, хапшења,
елементарне непогоде),
помоћ повратничким
заједницама ( набавка
сетвеног материјала за
пролећну и јесењу сетву,
интервентна помоћ и
поправке, набавка
механизације, набавка
покућства...), уређење
гробаља, иди види посете,
подршка Програма рада
Црвеног крста.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

3. Обрадиве
пољопривредне површине
обухваћене Програмом
доделе помоћи у
повратничким срединама
(Ха)
Koментар: Унапређење
социјалне сигурности и
подршка процесу повратка
кроз доделу социјалне и
хуманитарне помоћи (
пакете хране и хигијене,
кориснике народне кухиње,
једнократне новчане
помоћи, помоћ породицама
повратника, помоћ
породицама отетих и
несталих лица, разне
донације гардеробе,
школског прибора....), кроз
интервентну помоћ
угроженим заједницама (
етнички мотивисани
напади, хапшења,
елементарне непогоде),
помоћ повратничким
заједницама ( набавка
сетвеног материјала за
пролећну и јесењу сетву,
интервентна помоћ и
поправке, набавка
механизације, набавка
покућства...), уређење
гробаља, иди види посете,
подршка Програма рада
Црвеног крста.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци
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Програмска активност: 0005 - Подршка организацијама цивилног друштва
Програм коме припада: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Уредба о Канцеларији за КиМ,
Стратегија одрживог повратка и опстанка на КиМ,
Закон о удружењима,
Уредба о средствима за подстивање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.
Опис: Кроз ову програмску активност се пружа подршка одговарајућим активностима организација цивилног друштва које се спроводе ради унапређења социјалне
заштите, сарадње са међународним субјектима, обезбеђивање услова за неометан рад СПЦ, заштите људских права, родне равноправности српског и неалбанског
становништва и ИРЛ, побољшање квалитета живота деце и омладине на КиМ.
Циљ 1: Подигнути капацитети организације цивилног друштва на КиМ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

нема

3

4

7

1. Подигнути капацитети
организација цивилног
друштва ради решавања
проблема становништва
ван домета и надлежности
државних институција,
укључујући и питања родне
равноправности
Koментар: Подршка
одговарајућим
активностима организација
цивилног друштва ради
стварања бољих услова у
областима унапређења
социјалне заштите,
сарадње са међународним
субјектима, обезбеђивање
услова за неометан рад СПЦ,
заштите људских права,
родне равноправности
српског и неалбанског
становништва и ИРЛ,
побољшање квалитета
живота деце и омладине на
КиМ.
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2016

Програмска активност: 0006 - Заштита културне баштине, подршка Српској православној цркви и културним активностима
Програм коме припада: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Уредба о Канцеларији за КиМ,
Закон о култури
Стратегија одрживог повратка и опстанка на КиМ
Закон о удружењима
Закон о културним добрима
Закон о планирању и изградњи објеката
Закључак Владе РС 05 бр. 401-1204/2014
Опис: Очување и заштита непокретних културних добара (споменици културе, просторне културно - историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места),
покретних културних добара (уметничко - историјска дела, архивска грађа, филмска грађа, старе и ретке књиге), нематеријалне културне баштине ( усмене
традиције и изрази, језик, друштвене праксе, ритуали и свечани догађаји, извођачке уметности, традиционални занати), као и подршка раду установа културе и
организација цивилног друштва у реализацији програмских активности (културне манифестације, издаваштво и различити видови уметничког изражавања књижевност, музика, ликовне уметности, сценска уметност, филм, уметничке радионице, едукативни програми)
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Циљ 1: Очувана и заштићена непокретна и покретна културна добра и установе културе и обезбеђени услови за неометан рад СПЦ на КиМ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број пројеката за обнову
и изградњу цркава и
манастира, као и других
споменика културе
Koментар: Очување и
заштита непокретних
културних добара
(споменици културе,
просторне културно историјске целине,
археолошка налазишта и
знаменита места),
покретних културних
добара (уметничко историјска дела, архивска
грађа, филмска грађа, старе
и ретке књиге),
нематеријалне културне
баштине ( усмене традиције
и изрази, језик, друштвене
праксе, ритуали и свечани
догађаји, извођачке
уметности, традиционални
занати), као и подршка раду
установа културе и
организација цивилног
друштва у реализацији
програмских активности
(културне манифестације,
издаваштво и различити
видови уметничког
изражавања - књижевност,
музика, ликовне уметности,
сценска уметност, филм,
уметничке радионице,
едукативни програми)
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2015

25

25

25

35

број

2015

5

7

7

7

2. Број установа културе
којима су обезбеђена
средства за опремање,
реконструкцију, адаптацију
и изградњу
Koментар: Очување и
заштита непокретних
културних добара
(споменици културе,
просторне културно историјске целине,
археолошка налазишта и
знаменита места),
покретних културних
добара (уметничко историјска дела, архивска
грађа, филмска грађа, старе
и ретке књиге),
нематеријалне културне
баштине ( усмене традиције
и изрази, језик, друштвене
праксе, ритуали и свечани
догађаји, извођачке
уметности, традиционални
занати), као и подршка раду
установа културе и
организација цивилног
друштва у реализацији
програмских активности
(културне манифестације,
издаваштво и различити
видови уметничког
изражавања - књижевност,
музика, ликовне уметности,
сценска уметност, филм,
уметничке радионице,
едукативни програми)
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци
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Циљ 2: Подржано информисање, медијска истраживања, издаваштво и различити видови уметничког стваралаштва на КиМ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

40

45

1. Број подржаних акција и
пројеката културно уметничког карактера
Koментар: Очување и
заштита непокретних
културних добара
(споменици културе,
просторне културно историјске целине,
археолошка налазишта и
знаменита места),
покретних културних
добара (уметничко историјска дела, архивска
грађа, филмска грађа, старе
и ретке књиге),
нематеријалне културне
баштине ( усмене традиције
и изрази, језик, друштвене
праксе, ритуали и свечани
догађаји, извођачке
уметности, традиционални
занати), као и подршка раду
установа културе и
организација цивилног
друштва у реализацији
програмских активности
(културне манифестације,
издаваштво и различити
видови уметничког
изражавања - књижевност,
музика, ликовне уметности,
сценска уметност, филм,
уметничке радионице,
едукативни програми)
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

број

2015

27

30

Пројекат: 7007 - ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова
Програм коме припада: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Финансијски споразум Владе РС и ЕУ за 2013. годину.
Опис: Овим пројектом се пружа бесплатна правна заштита и помоћ интерно расељеним лицима, избеглицама и повратницима по реадмисији.
Циљ 1: Обезбеђена правна заштита ИРЛ, избеглицама и повратницима по реадмисији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

20

60

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Однос броја решених
правних случајева и
укупног броја случајева
правне помоћи у оквиру
пројекта
Koментар: Обезбеђена
правна заштита ИРЛ,
избеглицама и
повратницима по реадмисији
Извор верификације:
Интерна евиденција
Канцеларије за Косово и
Метохију и званични
статистички подаци

проценат

2015

Пројекат: 7028 - ИПА 2014 - Унутрашњи послови
Програм коме припада: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија
Правни основ: Финансијски споразум Владе РС и ЕУ за 2014. годину - који ће бити потписан до 31. децембра 2015. године;
Оквирни споразум између Комисије Европских заједница и Владе Републике Србије о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ ЕЗ Републици
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА).
Опис: Овим пројектом се пружа помоћ одрживом повратку ИРЛ кроз подршку повратка 220 породица на КиМ и подршку повратничким заједницама на КиМ за
покретање или консолидацију привредне активности.
Циљ 1: Подржан повратак за најмање 220 повратничких породица
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

нема

0

0

0

1. Број повратничких
породица подржаних
пројектом
Koментар: Обезбедити
повратак за најмање 220
повратничких породица
Извор верификације:
Евиденција Канцеларије за
КиМ и Комесеријата за
избеглице

број

2015
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ГЛАВА 3.19 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
Опште образложење корисника:
На основу дописа Министарства финансија број 401-00-03634/2017-03 од 02 новембра 2018. године и Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021.
годину припремљен је предлог финансијског плана.
План је сачињен за Програм: 1001- Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, у оквиру којег су дефинисане три програмске активности:
1. Праћење примене међународних обавеза и спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације
2. Унапређење положаја националних мањина
3. Администрација и управљање
Саставни део финансијског плана је и Прилог 1- Преглед планираних средстава за плате у 2019. години, у оквиру укупно планираних средстава за буџетског корисника у оквиру утврђених лимита.
Приложени план за период од 2019-2021. године идентичан је са свим подацима са планом који је унет у електронском формату, у апликацији БИС.
в.д. ДИРЕКТОРА
др Сузана Пауновић
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Канцеларија за људска и мањинска права је препозната као носилац више механизама за праћење стања људских и мањинских права, као и пружање административно-техничке
подршке Владином Савету за праћење препорука механизама УН за људска права, Савету за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома и Декаде инклузије Рома као и Савету
за националне мањине.
Праћење и извештавање надзорних механизама УН /Савет за људска права УН и Комитети УН/ и Савета Европе о стању људских права кроз Универзални периодични преглед и
примену девет основних међународних уговора/конвенција, два пакта и једне повеље у области људских и мањинских права. У процесу европских интеграција врши се усаглашавање
прописа у области заштите и унапређења људских права са правним тековинама ЕУ.
У циљу праћења реализације Акционог плана у вези са преговарачким Поглављем 23. Канцеларија је израдила методологију за праћење и извештавање о примени Акционог плана за
остваривање права националних мањина.
Циљ 1: Унапређење људских и мањинских права кроз примену међународних и регионалних уговора о људским правима.
Назив индикатора

Јединица мере

Циљна вредност у 2019.
год.

Базна вредност

Базна година

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Програмска активност: 0006 - Праћење примене међународних обавеза и спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о забрани дискриминације, Стратегија превенције и заштите од дискриминације, међународне конвенције.
Опис: Праћење и извештавање о људским и мањинским правима, примени основних међународних уговора и спровођењу препорука надзорних тела УН која се
односе на унапређење стања људских права, праћење стања извештавање и сарадња са регионалним организацијама у борби против злочина из мржње,
случајевима мучења, расизма и нетолеранције и заштити права детета.
Циљ 1: Број израђених/представљених извештаја пред механизмима УН за људска права
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2

3

3

3

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

33

25

25

25

1. Број израђених
извештаја за УПР и
представљених извештаја
пред уговорним телима УН
Koментар: Број израђених и
представљених периодичних
извештаја за УПР и уговорна
тела УН
Извор верификације: КЉМП

број

2013

Циљ 2: Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. број удружења
подржаних у оквиру
Конкурса за пројекте
удружења ради
унапређења и заштите
људских права у РС
Koментар: Подстицање
позитивног деловања шире
друштвене заједнице према
појединим друштвеним
групама и према
појединцима, имајући у виду
децу и младе, жене, особе са
инвалидитетом, старије
особе, ЛГБТ особе, избеглице
и интерном расељена лица,
као и развој и подстицање
образовања и друштвене
свести о значају
толеранције и поштовања
различитости у циљу
смањења општег нивоа
дискриминације
Извор верификације: КЉМП

број

2016

Програмска активност: 0007 - Унапређење положаја националних мањина
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о националним саветима националних мањина, Закон о заштити права и слобода националних мањина, Стратегија за социјално укључивање
Рома у РС за период 2016-2025. године, Акциони план за остваривање права националних мањина.
Опис: Прикупљање података о остваривању мањинских права од надлежних државних органа и других релевантних институција, израда периодичних државних
извештаја о спровођењу међународних уговора у области мањинских права, припрема коментара државе на мишљење и извештаје Саветодавног комитета и
Комитета експерата, припрема седница међувладиних мешовитих тела за националне мањине, праћење реализација активности из АП за остваривање права
националних мањина.
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Циљ 1: Подршка раду националним саветима националних мањина
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2014

21

23

23

23

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

30

25

25

25

1. Број регистрованих
националних савета
Koментар: КЉМП врши
финансирање националних
савета националних мањина
на основу Закона о
националним саветима
националних мањина
Извор верификације: МДУЛС

број

Циљ 2: Унапређење положаја и статуса Рома и Рокиња у РС
Назив индикатора
Јединица мере
1. број удружења
подржаних у оквиру
Конкурса за пројекте
удружења ради
унапређења и положаја
статуса Рома и Ромкиња у
РС за реализацију
активности на локалном
нивоу

број

Koментар: Подстицање
позитивног деловања шире
друштвене заједнице ради
спречавање дискриминације
према ромској популацији
Извор верификације: КЉМП

Програмска активност: 0008 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о буџету РС, Уредба о Канцеларији за људска и мањинска права
Опис: Кадровски, финансијско-материјални и административно-технички послови којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад унутрашњих јединица КЉМП

Циљ 1: Сервисирање унутрашњих јединица КЉМП.
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

84,50

100

100

100

1. Извршење буџета
Koментар: Кадровски,
финансијско-материјални и
административно-технички
послови, послови на
идентификацији пројеката
за коришћење средстава из
фондова ЕУ и спровођење
пројеката у складу са
процедуром утврђеном од
стране националног ИПА
координатора.
Извор верификације: КЉМП

%

ГЛАВА 3.20 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА
Опште образложење корисника:
Канцеларија за борбу против дрога основана је Уредбом о оснивању канцеларије за борбу против дрога.
Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове за потребе Владе и послове који су заједнички министарствима и посебним организацијама, а који се односе на борбу против
дрога.
Канцеларија координира рад органа државне управе на подручју борбе против дрога, као и прати и координира рад одговарајућих комисија и других радних тела из области борбе против дрога.
Канцеларија прати појаве, разматра питања, припрема и иницира доношење одговарајућег акта и обавља друге послове у вези са применом прописа у борби против дрога.
Канцеларија учествује у припреми нацрта Националне стратегије за борбу против дрога (у даљем тексту: Стратегија), као и Нацрта акционог плана за спровођење стратегије (у даљем тексту: Акциони
план), координира активности носилаца Акционог плана и прати спровођење Стратегије и Акционог плана.
Канцеларија учествује у изради нацрта закона, других прописа и аката којима се уређује област дрога и борбе против дрога у усклађивању прописа из ове области са прописима Европске уније,
разматра питања и даје препоруке и предлоге за спровођење међународних конвенција из ове области.
Канцеларија прати и учествује у пословима који се односе на учешће Републике Србије у раду тела Европске уније и Уједињених нација на подручју борбе против дрога и координира систем који
подразумева прикупљање објективних, упоредивих и поузданих података о дрогама, координира и прати постојећу методологију прикупљања, анализирања и доступности података о дрогама и
борби против њихове злоупотребе и предлаже њихово унапређење и усклађивање у складу са препорукама Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога ( The European Centre for Drugs
and Drug Addiction- EMCDDA).
Канцеларија на основу прикупљених и достављених података израђује стандардизоване и годишње извештаје о дрогама и борби против дрога.
Канцеларија учествује у припреми, праћењу и спровођењу пројеката финансираних из фондова Европске уније и пројеката других међународних организација, везаних за делокруг рада Канцеларије и
даје предлог расподеле средстава буџета Републике Србије намењеног борби против дрога и прати наменско трошење ових средстава.
Канцеларија даје претходно мишљење у поступку доношења општег и посебних програма и мера за борбу против дрога, програма за одвикавање од зависности и бриге о корисницима и зависницима
од дрога, које подносе надлежна министарства и други надлежни органи.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Сектор: 18 - Здравство
Опис: Обезбеђивање високо квалитетних капацитета и програма у области борбе против дрога и усклађивање прописа из ове области са прописима Европске уније. Спровођење
превентивних мера и едукације везане за борбу против дрога, са становишта информисања грађања о утицају и штетности дрога.
Циљ 1: Кординација, праћење и спровођење мера у борби против дрога, истраживање и међународна сарадња.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

проценат

2015

70

50

40

1. Праћење спровођења мера у борби
против дрога.
Koментар: Сврха индикатора је праћење
процента донетих и предузетих мера за
борбу против дрога у наведеном периоду у
Републици Србији.
Извор верификације: Стратегија о
спречавању злоупотребе дрога за период
2014-2021

Програмска активност: 0011 - Стручни и оперативни послови у области борбе против дрога
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Циљна вредност у 2021.
год.

Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Уредба о оснивању канцеларије за борбу против дрога.
Опис: Подстицање развоја и уређење области борбе против дрога. Усклађивање прописа са прописима Европске уније. Спровођење превентивних мера и
активности ради едукације грађана у вези штетности дрога.
Циљ 1: Подстицање развоја програма који ће допринети смањењу злоупотреба дрога и смањење понуде и потражње дрога .
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат смањења
злоупотреба дрога.
Koментар: Сврха
индикатора је проценат
смањења злоупотребе дрога
у наведеном периоду у
Републици Србији.
Извор верификације:
Стратегија о спречавању
злоупотребе дрога за период
2014-2021

проценат

2015

90

50

40

ГЛАВА 3.21 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ
Опште образложење корисника:
Канцеларија у свом делокругу рада обухвата спровођење постигнутих договора у процесу дијалога и преговора. Припрема предлоге аката Владе. Спровођење и праћење спровођења аката Владе.
Координација са органима и организацијама у вези са процесом преговора и у спровођењу донетих аката Владе. Припремање и организовање састанака у оквиру дијалога и административно техничка подршка тиму за преговоре.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0014 - Стручни и административни послови у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Уредба о оснивању Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини.

Опис: Кроз програмску активност Стручни и административни послови у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини, обавља се
за потребе Владе и Координационог тела за преговарачки процес, координација са органима и организацијама у вези са процесом преговора са Привременим
институцијама самоуправе у Приштини који се односе на: спровођење постигнутих договора у процесу дијалога и преговора; припрему предлога аката Владе;
спровођења и праћења спровођења аката Владе; координацију са органима и организацијама у вези са процесом преговора и у спровођењу донетих аката Владе;
припремање и организовање састанака у оквиру дијалога и административно техничку подршку тиму за преговоре, као и друге послове одређене законом и актима
Владе.

ГЛАВА 3.22 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА
Опште образложење корисника: Кaнцeлaриja зa упрaвљaњe jaвним улaгaњимa je тeлo Влaдe Рeпубликe Србиje чиjи je пoсao упрaвљaњe прojeктимa oбнoвe и пружaњa пoмoћи нaкoн eлeмeнтaрних и
других нeпoгoдa, a прe свeгa координација прojeктимa oбнoвe вишe хиљaдa прeдшкoлских, шкoлских, здрaвствeних, спортских кao и устaнoвa сoциjaлнe зaштитe.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Опис: Програм обухвата обављање стручних, административних и оперативних послова за потребе Владе, као и усклађивање активности и предузимање мера и радњи у циљу пружања
помоћи и спровођења обнове након елементарне и друге непогоде. У оквиру програма спроводе се послови који доприносе унапређењу објеката јавне намене кроз санације и обнову
објеката јавне намене у јавној својини. Програм обухвата анализу постојећег стања објеката јавне намене у јавној својини, смернице за спровођење поступка обнове објеката јавне намене,
изворе финансирања, праћење реализације програма и извештавање у оквиру програма.
Циљ 1: Унапређење објеката јавне намене
Назив индикатора
1. Проценат обновљених објеката јавне
намене из групе од 234 објекта
Koментар: .
Извор верификације: Канцеларија

2. Проценат обновљених објеката јавне
намене из групе од 253 објекта
Koментар: .
Извор верификације: Канцеларија

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

0

70

85

100

%

2017

0

70

85

100

Програмска активност: 0001 - Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене
Програм коме припада: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде
Правни основ: Чланом 31. став 1. Закона о Влади утврђено је да Влада уредбом оснива службе за стручне или техничке послове за своје потребе или за послове
заједничке за све или више органа државне управе, и прописује њихово уређење и делокруг, па је, сходно томе, Влада донела Уредбу о оснивању Канцеларије за
управљање јавним улагањима. Доношењем Закон о oбнови након елементарне и друге непогоде; утврђене су надлежности и делокруг Канцеларије (члан 13.).
Закон о Обнови након елементарне и друге непогоде
Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима

Опис: Програмска активност обухвата обављање стручних, административних и оперативних послова за потребе Владе, координацију реализације пројеката обнове
и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о
постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, процене потреба и оправданости предложених пројеката, утврђивање приоритета,
координацију поступака јавних набавки и извршење уговорних обавеза и плаћања као и друге послове одређене законом или актом Владе.
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Циљ 1: Координација активности на реализацији обнове и изградње објеката јавне намене у области образовања, здравства и социјалне заштите
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Проценат обновљених
објеката јавне намене у
области здравства у односу
на планирани

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

0

60

80

100

%

2016

0

60

80

100

%

2016

0

60

80

100

Koментар: .
Извор верификације:
Канцеларија

2. Проценат обновљених
објеката јавне намене у
области образовања у
односу на планирани
Извор верификације:
Канцеларија

3. Проценат обновљених
објеката јавне намене у
области социјалне заштите
у односу на планирани
Koментар: .
Извор верификације:
Канцеларија

Програмска активност: 0002 - Координација послова након елементарне и друге непогоде
Програм коме припада: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде
Правни основ: Чланом 31. став 1. Закона о Влади утврђено је да Влада уредбом оснива службе за стручне или техничке послове за своје потребе или за послове
заједничке за све или више органа државне управе, и прописује њихово уређење и делокруг, па је, сходно томе, Влада донела Уредбу о оснивању Канцеларије за
управљање јавним улагањима. Доношењем Закон о oбнови након елементарне и друге непогоде; утврђене су надлежности и делокруг Канцеларије (члан 13.).
Закон о Обнови након елементарне и друге непогоде
Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима

Опис: Програмска активност омогућава предузимање мера и радњи у циљу пружања помоћи и спровођења обнове, набавку добара и услуга, учествовање у
усклађивању и усмеравању рада других органа и организација укључених у пружање помоћи и обнову, послове процене потреба након елементарне и друге
непогоде и обављање других послова у циљу остваривања ефикасне и законите помоћи и обнове
Циљ 1: Координација активности на имплементацији државних програма обнове након елементарне и друге непогоде
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат обновљених
инфраструктурних и јавних
објеката у односу на број
оштећених

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

0

80

90

100

%

2018

0

50

70

90

%

2016

0

100

100

100

%

2016

0

100

100

100

Koментар: .
Извор верификације:
Канцеларија

2. Проценат обновљених
инфраструктурних и јавних
објеката у односу на број
оштећених-ПОПЛАВЕ 2018
Извор верификације:
Канцеларија

3. Проценат обновљених
порушених објеката у
односу на укупан број
Koментар: .
Извор верификације:
Канцеларија

4. Проценат укупно
исплаћених корисника у
односу на број
правноснажних решења
Koментар: .
Извор верификације:
Канцеларија

Пројекат: 4002 - Реализација и управљање пројектима ревитализације истраживања и развоја у јавном сектору у Републици Србији
Програм коме припада: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде
Правни основ: Чланом 31. став 1. Закона о Влади утврђено је да Влада уредбом оснива службе за стручне или техничке послове за своје потребе или за послове
заједничке за све или више органа државне управе, и прописује њихово уређење и делокруг, па је, сходно томе, Влада донела Уредбу о оснивању Канцеларије за
управљање јавним улагањима. Доношењем Закон о oбнови након елементарне и друге непогоде ; утврђене су надлежности и делокруг Канцеларије (члан 13.).
Закон о Обнови након елементарне и друге непогоде
Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима

Опис: Наставак реализације, реализације и управљања пројектима ревитализације истраживања и развоја у јавном сектору у Републици Србији из средстава
Европске инвестиционе банке и Банке за развој Савета Европе.
Циљ 1: Реализација и управљање пројектима ревитализације истраживања и развоја у јавном сектору у Републици Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

75

100

1. Проценат
ревитализованих објеката
ИР у јавном сектору
Koментар: .
Извор верификације:
Канцеларија

%

2018

40

55

48

ГЛАВА 3.23 - КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ
Опште образложење корисника:
Канцеларија Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином врши стручне и административно-техничке послове за потребе Националног савета
за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином, који разматра, усмерава и координира спровођење Споразума о стратешком партнерству између Републике Србије
и Руске Федерације и Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и Народне Републике Кине.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2102 - Подршка раду Владе
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

Програмска активност: 0020 - Стручна и административна подршка спровођењу политика националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном
Републиком Кином
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе
Правни основ: Закон о Влади; Одлука о Националном савету за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином; Уредба о
Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином.
Опис: У Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином обављају се кадровски, општи и
административни послови, финансијско - материјални послови, послови који се односе на јавне набавке, послови везани за текуће одржавање зграде и опреме,
пословне набавке канцеларисјког и потрошног материјала и материјала за посебне намене, за потребе Националног савета за координацију сарадње са Руском
Федерацијом и Народном Републиком Кином, који разматра, усмерава и координира спровођење Споразума о стратешком партнерству између Републике Србије и
Руске Федерације и Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и Народне Републике Кине.

Циљ 1: Успешно спровођење Споразума о стратешком партнерству између Републике Србије и Руске Федерације и Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Републике Србије и
Народне Републике Кине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број успешно
спроведених пројеката

%

Извор верификације:
Извештај Владе РС

2017

100

100

100

100

ГЛАВА 3.24 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
Опште образложење корисника:
Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне
управе и служби Владе; развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, као и подршку у примени информационокомуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже републичких органа; послове за потребе
Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга пројектовањa, развојa и функционисањa интернет приступа, интернет сервиса и других
централизованих електронских сервиса; планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене
посебним прописима.
Канцеларија може пружати стручну помоћ другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама у обављању послова из става
1. овог члана за њихове потребе.
Послове из става 1. овог члана Канцеларија врши за све органе државне управе, осим за оне који због специфичности послова имају своје службе за вршење тих послова.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и
инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама
Владе, као и подршку у примени информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење
рачунарске мреже републичких органа; послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга пројектовањa, развојa
и функционисањa интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса; планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе
органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене посебним прописима.
Канцеларија може пружати стручну помоћ другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама у обављању
послова из става 1. овог члана за њихове потребе.
Послове из става 1. овог члана Канцеларија врши за све органе државне управе, осим за оне који због специфичности послова имају своје службе за вршење тих послова.
Циљ 1: подизање нивоа коришћења електронских сервиса
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

број

2016

690.000

1000000

1200000

%

2016

50

70

80

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

%

2017

0

80

80

Циљна вредност у 2021.
год.

1. број корисника услуга Портала еУправа
Извор верификације: : статистика портала
органа

2. Проценат органа корисника Портал
еУправе и сервисне магистрале
Извор верификације: статистика портала
органа који пружају е услуге

Циљ 2: подизање нивоа коришћења информационих технологија
Назив индикатора
1. проценат коришћења информационих
технологија

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације: статистички подаци

Програмска активност: 0001 - Развој система ИТ и електронске управе
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Закон о државној управи, Закон о електронском потпису, Закон о
електронском документу, Закон о општем управном поступку
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Опис: У оквиру програмске активности се обављају послови државне управе који обухватају: израду планских докумената за развој електронске управе;
координацију активности на спровођењу Стратегије развоја електронске управе, Стратегије реформе јавне управе и Стартегије развоја информационог друштва, као
и Националног оквира интеропрабилности; успостављање нових и унапређење постојећих услуга на Порталу еУправа, са циљем подизања софистицираности услуга
или усаглашавања са променама регулативе; унапређење функционалности Портала еУправа за успостављање сложених сервиса који омогућавају електронску
размену информација и података између органа; увођење и развој функционалности колаборационог сервиса за унапређење интерног рада органа кроз примену
савремених информационо-комуникационих технологија; подршку функционисања информационих система и заједничке инфраструктуре државних органа, органа
аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби (националног Портала еУправа;временског жига, колаборационог сервиса и др.);
хардверско и софтверско одржавање система издавања временског жига, софтверско одржавање апликативних система Портала еУправа и одржавање портала
отворених података; Образовање и стручно усавршавање запослених; информисање јавности и промотивне активности, као и стандардизација пословних процеса,
докумената и коришћења информационо комуникационих технологија за пружање услуга електронске управе.
Циљ 1: Имплементација услуга кроз Портал еУправа који обухаватју електронску размену информација између органа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. број корисника услуга
органа јавне управе на
Порталу еУправа
Koментар: број корисника
услуга органа јавне управе на
Порталу еУправа
Извор верификације:
статистика портала
еУправе

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

450 000

600 000

700 000

900000

број

2017

222

400

500

500

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

3500000

4000000

2. број органа јавне управе
који користе систем за
електронску размену
информација између
органа еЗУП
Koментар: број органа јавне
управе који користе систем
за електронску размену
информација између органа
еЗУП
Извор верификације:
статистика Портала
еУправа

Циљ 2: Подизање степена усклађености услуга електронске управе са прописаним стандардима интероперабилности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. број пружених услуга
органа јавне управе
успостављених према
стандардима
интероперабилности на
Порталу еУправа
Koментар: број пружених
услуга органа јавне управе
успостављених према
стандардима
интероперабилности на
Порталу еУправа
Извор верификације:
Интерни извештаји

број

2016

30000

3000000

Програмска активност: 0002 - Развој ИТ и информационе безбедности
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: уредба о канцеларији за информационе технологије и електронску управу,Закон о електонској управи, Закон о информационој безбедности
Опис: развој информационих технологија државних органа подразумева пројектовање, развој, изградња, заштита и функционисање јединствене информационокомуникационе мреже државних органа и кључних инфраструктурних сервиса попут dns, proxy, email, колаборационих сервиса,као и успостављање и вођење Data
центра (државни центар за складиштење и чување података) и управљање Government Cloud (виртуелна серверска инфраструктура органа у технологији
рачунарства у облаку).
Развој информационе безбедности државних органа подразумева координацију превенције и заштите од безбедосних ризика у инфомационо-комуникационим
системима органа; организација рада Центра за безбедност информационо-комуникационих система (ЦЕРТ републичких органа) који се односе на управљање
заштитом од инцидената у информационо-комуникационим системима органа;
Циљ 1: унапређење кључних инфраструктурних сервиса
Назив индикатора
Јединица мере
1. број нових корисника
државних сервиса
Извор верификације:
интерна евиденција

2. број нових услуга у
инфраструктурним
сервисима

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

0

100

100

120

број

2017

0

5

5

5

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

90

100

100

Извор верификације:
интерна евиденција

Циљ 2: Обухваћени државни органи на државној мрежи
Назив индикатора
Јединица мере
1. проценат корисника
обухваћених државном
мрежом

%

Извор верификације:
интерна евиденција

Пројекат: 4002 - Успостављање јединственог информационог система за инспекције - E - инспектор
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о електронском потпису, Закон о електронском документу, Закон о инспекцијском надзору
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Опис: Циљ пројекта је успостављање јединственог информационог система за инспекције – еИнспектор, који ће омогућити виши ниво ефективности и ефикасности
инспекцијског надзора у Републици Србији са сврхом постизања већег нивоа примене прописа уз минимално „инспекцијско оптерећење“ пословних субјеката и
омогућавање примене савремених европских и светских концепата и пракси инспекцијског надзора.
Планиране активности на пројекту су :
- Попис свих пословних процеса у свих 39 инспектората на Републичком нивоу
- Припрема централног модула који подржава колаборацију свих инспектората између себе, као и комуникацију са екстерним партнерима као што су АПР, Управа
царина, итд
- Израда јединственог информационог система за све републичке инспекцијске службе
- Израда процене хардверске инфраструктуре потребне за целокупан информациони систем, са посебним освртом на локалне потребе конкретних инспектората
- Едукација инспектора у свим инспекторатима
Циљ 1: Унапређење рада инспектората путем информатизације пословних процеса републичких инспектората - Реализација фазе 2 - израда заједничке информационе платформе и модула за
појединачне инспекције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. израђена заједничка
информациона платформа
са модулима за 4 пилот
инспекције

%

2016

0

100

100

100

%

2016

0

100

100

100

Извор верификације:
извештаји органа

2. проценат инспектората
чији су пословни процеси
информатизирани
Извор верификације:
извештаји органа

Пројекат: 5003 - Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним службама,Закон о електронском документу,електронској индетификацији и
услугама од поверења у електронском пословању
Опис: Подаци у службеним евиденцијама су непотпуни, неажурни и нису повезани са изворним регистрима (евиденцијама у које се, у складу са законом, уписују
чињенице о странкама). До сада није сачињен јединствени регистар свих службених евиденција (метарегистар) које се воде у складу са законом, нити постоји
јединствена методологија за вођење службених евиденција, односно шифарника података у њима. Такође није дефинисано који је податак у некој евиденцији
изворни а који су подаци изведени, односно преузимају се из других евиденција у којима су изворни, као ни податак који ће служити као „кључ“ за повезивање
података у различитим евиденцијама. Због тога долази до преузимања непотпуних или неажурних података а често и до дуплирaња регистара. Остваривањем овог
циља стећи ће се услови за успостављање интероперабилности службених евиденција и аутоматско преузимање података према овлашћењима дефинисаним у
посебним прописима.
Поред наведеног, централни регистар становништва, који је основни регистри дефинисаће који су подаци о грађанима неопходни за решавање поступака.
Циљ 1: успостављање метарегистра - интероперабилне размене података из службених евиденција органа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. број службених
евиденција уписаних у
метарегистар
Извор верификације:
интерни извештаји и РЗС за
укупан број органа и
организација

број

Циљ 2: успостављање регистра електронске управе
Назив индикатора
Јединица мере
1. број органа који користе
податке из централног
регистра

број

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

800

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

50

70

100

Извор верификације:
интерна евиденција

Пројекат: 5004 - Успостављање Дата центра за регистре, „Backup” центар и „Disaster Recovery”
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: Закон о информационој безбедности, Закон о заштити података о личности, Закон о електронском документу,електронској индетификацији и
услугама од поверења у електронском пословању
Опис: Пројекат има за циљ успостављање Data центра за регистар, Backup Center и Disaster Recovery, уређење простора и набавку инфраструктуре за подршку рада
органа, метарегистра, централног регистра становништва и других регистара органа и организација јавне управе. Истовремено овај Data центар ће служити као
Backup Center и Disaster Recovery за data центар намењен сервисима електронске управе.
Циљ 1: континуирани рад серверске инфраструктуре
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

90

90

100

1. проценат органа
државне управе који
користи серверску
инфраструктуру, сервисе и
базе које се налазе на њој
Koментар: органа државне
управе који користи
серверску инфраструктуру,
сервисе и базе које се налазе
на њој
Извор верификације:
интерни извештаји и РЗС за
укупан број органа јавне
управе

%

Пројекат: 4005 - Набавка хардверске инфраструктуре потребне за несметани рад целокупног ИС за инспекције
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: закон о инспекцијском надзору
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Опис: Набавка хардверске инфраструктуре потрбне за несметани рад целокупног информационог система за све инспекције, посебно на локалном нивоу ради
обезбеђења координација рада свих инспекција у складу са Акционим планим реформе јавне управе, успостављање јединственог информационог система
еИнспектор. Да би централни систем за инспекције несметано функционисао неопходна је и одговарајућа опремљеност свих инспектората, којих има 39, опремом
која је погодна за коришђење на терену, опремом у седиштима инспекција, као и мрежном опремом.
Процена је да око 1000 инспектора са 30% рада на терену.
Циљ 1: Набавка хардверске инфраструктуре потрбне за несметани рад целокупног информационог система за све инспекције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. опремање инспекцијских
служби адекватном
опремом

број

2017

0

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

39

Извор верификације:
статистика

Пројекат: 5001 - Одржавање софтверских лиценци
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа Закључак Владе 05 Број 404-2342/2012 од 30.марта 2012.године.
Опис: Оптимизација трошкова, остваривање уштеда у буџету, ефикасније обављање послова , модернизација државне управе као и постизања пуног ефекта
коришћења нових технологија заснованих на Microsoft производима.
Циљ 1: ефикаснији рад и модернизација државне управе располагањем нових информационих технологија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

75

75

75

1. број испоручених
Microsoft трајних
софтверских лиценци које
ће се одржавати
Koментар: Microsoft
софтверске лиценце које ће
се одржавати
Извор верификације:
записници о примопредаји
лиценци

ком

2013

41

Пројекат: 5002 - Успостављање ЦЕРТ-а
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: Закона о информационој безбедности као и Уредбе за примену Закона
Опис: успостављање ЦЕРТ-а републичких органа захтева организацију,структуру, функцију,услуге,потребне ресурсе и трошкове у циљу укључења у продукцију нових
функционалности неопходних за ефикаснији рад ЦЕРТ-а попут система за склдиштења анализе и обраду логова,система за дубоку анализу мрежног
саобраћаја,система за праћење догађаја и инцидената на ресурсима државне мреже
Циљ 1: Заштита од безбедоносних ризика у информационо комуникационим системима републичких органа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. број органа који су
обухвађени заштитом
Koментар: успостављање
ЦЕРТ-а републичких органа
захтева
организацију,структуру,
функцију,услуге,потребне
ресурсе и трошкове у циљу
укључења у продукцију нових
функционалности
неопходних за ефикаснији
рад ЦЕРТ-а попут система
за склдиштења анализе и
обраду логова,система за
дубоку анализу мрежног
саобраћаја,система за
праћење догађаја и
инцидената на ресурсима
државне мреже
Извор верификације:
евиденција о броју захтева
за заштиту кумулативно

ком

2013

0

78

100

100

број

2016

0

20

10

5

2. број решених
инцидената из области
информационих
безбедности
Koментар: успостављање
ЦЕРТ-а републичких органа
захтева
организацију,структуру,
функцију,услуге,потребне
ресурсе и трошкове у циљу
укључења у продукцију нових
функционалности
неопходних за ефикаснији
рад ЦЕРТ-а попут система
за склдиштења анализе и
обраду логова,система за
дубоку анализу мрежног
саобраћаја,система за
праћење догађаја и
инцидената на ресурсима
државне мреже
Извор верификације:
интерна евиденција

52

Пројекат: 4006 - Србија на додир – Дигитална трансформација за развој
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: Споразум о учешћу у трошковима, бр. 401-00-18/2017-01, дана 02.11.2017. године
Опис: Овај пројекат има за циљ да подржи напоре за изградњу унутрашњих капацитета у ИКТ сектору, ради ефикасне координације и имплементације стратегије е
Управе, пружања подршке другим институцијама у увођењу е услуга, изградња заједничке ИКТ инфраструктуре, заједничких услуга и одржавања блиских односа са
кључним заинтересованим странама. Такође, пошто је Канцеларија добила додатни мандат за оперативно деловање у ИКТ сектору, овај пројекат има за циљ и да
се подрже напори Канцеларије на унапређењу дигиталне трансформације у корист свих сегмената друштва, побољшале одговорности државних институција у
пружању квалитетнијих услуга грађанима и привреди.
Циљ 1: изградњу унутрашњих капацитета у ИКТ сектору
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2017

0

35

45

50

број

2017

0

100000

120000

150000

1. проценат дигиталне
трансформације у корист
свих сегмената друштва
Koментар: дигитална
трансформација у корист
свих сегмената друштва
Извор верификације:
статистика

2. србија на додир
Koментар: ефикасне
координације и
имплементације стратегије
е Управе, пружања подршке
другим институцијама у
увођењу е услуга, изградња
заједничке ИКТ
инфраструктуре,
Извор верификације:
статистика

Пројекат: 5005 - Имплементација „Oracle” технологије
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: закон о електронској управи
Опис: Потребно је обезбедити одржавање постојећих лиценци, набавку нових (у односу на захтеве органа, легализовати постојеће стање), као и набавити додатни
хардвер, односно информатичку инфраструктуру за базе података.
Циљ 1: ефикаснији рад и модернизација државне управе располагањем нових информационих технологија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. број испоручених Oracle
трајних софтверских
лиценци које ће се
одржавати

комад

2018

813

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

1339

1872

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
интерна статистика

Пројекат: 5006 - Изградња Дата центра у Крагујевцу
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: закон о информационој безбедности, закон о електронској управи
Опис: изградња државног центра за управљање и чуваање података Дата центра као пројекта од посебног значаја како би се остварио континуирани рад серверске
инфраструктуре већег броја органа јавне управе који користе серверску инфраструктуру,сервисе и базе које се налазе на њој
Циљ 1: изградња секундарног државног дата центра за управљање и чување података
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. број државних органа
који ће користити дата
центар чување података

број

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

0

20

70

2018

Извор верификације:
интерна евиденција

Пројекат: 4008 - Озвучење докумената на Web презентацији ИТЕ
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа
Правни основ: закон о буџетском систему РС
Опис: озвучењавање текста/ докумената (HTML текста,WORD Iи PDF докумената),као и препознавање говора на андроид платформи и гласна навигација на веб
презентацији ИТЕ
Циљ 1: Унапређење приступачности веб презентације ИТЕ кроз озвучавање докумената
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

0

15

20

1. број озвучених
докумената
Koментар: број ХТМЛ,Ворд и
ПДФ докумената за које је
обезбеђена синтеза текста
ма веб презентацији ИТЕ
Извор верификације: интена
статистика

број

2018

53

Циљна вредност у 2021.
год.

Раздео 4
УСТАВНИ СУД
Опште образложење корисника:
Полазећи од одредбе члана 166. Устава Републике Србије према којој је Уставни суд самосталан и независан државни орган чија је функција заштита уставности и законитости и људских и мањинских
права и слобода, Устав је у одредбама чл. 167. и 170. утврдио надлежност Уставног суда. Поред тога, надлежности Уставног суда за одлучивање о појединим питањима утврђене су и одредбама чл. 44,
101, 118, 148, 155, 161, 169, 186. и 187. Устава.
Законом о Уставном суду уређен је поступак одлучивања о питањима из надлежности Уставног суда, а Пословником о раду Уставног суда ближе је уређена организација, поступак пред Уставним
судом и друга питања од значаја за рад Суда.
Према члану 172. Устава, Уставни суд има петнаест судија, а председник Уставног суда бира се из реда судија.
Одредбама члана 27. Закона о Уставном суду одређено је да за обављање стручних и других послова Уставни суд образује Стручну службу чија се организација, послови и начин рада ближе уређују
актом Уставног суда.
Организација и делокруг рада Стручне службе ближе су уређени Пословником о раду Уставног суда и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Уставног
суда. Уставни суд има секретара који руководи радом Стручне службе Уставног суда, заменика секретара, руководиоце служби и саветнике Уставног суда, који су државни службеници на положају,
као и државне службенике на извршилачким радним местима и намештенике.
Према члану 28. Закона о Уставном суду, средства за рад и функционисање Уставног суда (у даљем тексту: буџет Уставног суда) обезбеђују се у буџету Републике Србије, на предлог Уставног суда (став
1.), а Уставни суд самостално располаже средствима буџета Уставног суда (став 2.). Одредбама члана 28а Закона утврђено је да секретар Уставног суда припрема предлог буџета Уставног суда у складу
са законом којим се уређује буџетски систем и Пословником и доставља га радном телу Уставног суда надлежном за финансијска питања (став 1.), да радно тело из става 1. овог члана утврђује предлог
буџета Уставног суда и доставља га председнику Уставног суда ради достављања на мишљење министарству надлежном за послове финансија (став 2.), да о предлогу из става 2. овог члана министар
надлежан за послове финансија доставља Уставном суду образложено мишљење (став 3.), да у случају да министар надлежан за послове финансија има примедбе на достављени предлог буџета
Уставног суда, организоваће консултације са председником Уставног суда и радним телом из става 1. овог члана, ради постизања сагласности (став 4.), да ако министар надлежан за послове финансија
нема примедбе на предлог буџета Уставног суда или се постигне сагласност из става 4. овог члана, Уставни суд, већином гласова свих судија, утврђује коначан предлог буџета Уставног суда, који
министарство надлежно за послове финансија без измена укључује у нацрт Закона о буџету Републике Србије, а Влада без измена у предлог Закона о буџету Републике Србије (став 5.), да ако се не
постигне сагласност из става 4. овог закона, министарство надлежно за послове финансија коначан предлог буџета Уставног суда из става 5. овог члана без измена укључује у нацрт Закона о буџету
Републике Србије, а Влада без измена у предлог Закона о буџету Републике Србије (став 6.) и да, у случају из става 6. овог члана, Влада у образложењу предлога Закона о буџету Републике Србије
наводи разлоге због којих сматра да предлог буџета Уставног суда није прихватљив (став 7.).
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1605 - Заштита уставности и законитости и људских и мањинских права и слобода
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Уставни суд ће и у 2019. години одлучивати у поступцима по захтевима за оцену сагласности закона и других општих аката са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног
права и потврђеним међународним уговорима, сагласности потврђених међународних уговора са Уставом, сагласности других општих аката са законом, у поступцима по изјављеним
уставним жалбама, жалбама на одлуке Високог савета судства и Државног већа тужилаца, у поступцима решавања сукоба надлежности, као и о другим захтевима у оквиру бројних
надлежности Уставног суда утврђених Уставом.
Циљ 1: Заштита људских и мањинских права
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

комад

2018

2018

25500

25500

25500

1. Заштита људских и мањинских права
Koментар: Заштита људских и мањинских
права
Извор верификације: статистика

Програмска активност: 0001 - Остваривање уставних надлежности, администрација и управљање
Програм коме припада: 1605 - Заштита уставности и законитости и људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Устав
Закон о Уставном суду
Опис: заштита мањинских права

Раздео 5
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Опште образложење корисника:
Одредбe члана 153. Устава Републике Србије и члана 2. став 1. Закона о Високом савету судства прописују да је Високи савет судства независан и самосталан орган који обезбеђује и
гарантује независност и самосталност судова и судија.
Одредбе члана 47. Закона о Високом савету судства прописују да се за обављање стручних, административних и других послова у оквиру Савета образује Административна канцеларија
(став 1). Организација, послови и начин рада Административне канцеларије ближе се уређује актом Савета (став 2). На права и обавезе запослених у Административној канцеларији примењују се
прописи који уређују положај државних службеника и намештеника (став 3).
Природа послова запослених у Административној канцеларији Савета је у директној вези са уставноправним положајем и карактером надлежности Високог савета судства.
Посебно указујемо да је у Акционом плану за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године, као и у Националној стратегији за борбу против корупције у
Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, Високи савет судства означен као носилац већег броја мера.
Једна од главних мера је изградња и јачање институционалних капацитета Високог савета судства, у административном и техничком смислу, у циљу постизања пуне независности, односно
самосталности и транспарентности судова у складу са европским стандардима.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Главни носилац: 10310 - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Програмска активност: 0001 - Рад савета Високог савета судства
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о Високом савету судства
Закон о судијама
Закон о уређењу судова
Опис: Спроводе се активности у циљу обезбеђења и гарантовања независности и самосталности судова и судија
Циљ 1: Оптимално потребан број судија у судовима
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.
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Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број изабраних судија у
односу на Одлуку о броју
судија у судовима (%)
Koментар: Број изабраних
судија у односу на Одлуку о
броју судија у судовима (%)
Извор верификације: Одлука
Високог савета судства

%

2016

Циљ 2: Испитивање дисциплинских прекршаја судија у складу са Законом о судијама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

93

100

100

100

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

831

750

700

700

1. Број поднетих
дисциплинских пријава
Koментар: Смањење броја
поднетих пријава
Извор верификације:
Извештај дисциплинског
тужиоца

број

2016

Програмска активност: 0002 - Рад административне канцеларије Високог савета судства
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о високом савету судства
Закон о судијама
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
Опис: Спровођење активности у циљу јединствене примене закона
Циљ 1: Подршка раду ВСС-а
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

9,62

8,7

8,5

8,3

1. Однос броја броја
основаних и броја
примљених притужби на
рад судова
Koментар: Мањи проценат
указује на квалитетнији рад
судова
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
ВСС-а

Раздео 6
СУДОВИ
Опште образложење корисника:
У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова и враћању поверења грађана у правосудни систем. У складу са законом утврђеним надлежностима, активности су
усмерене на: спровођење судског поступка, админстративну подршку спровођењу судског поступка, као на и пружање материјалне и техничке подршке за несметан рад судова

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1603 - Рад судова
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова.
Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

15,36

14,9

14,8

14,7

1. Однос броја укинутих одлука и број
разматраних жалби
Koментар: Квалитет рада судова Смањење броја укинутих одлука утиче на
повећање правне сигурности и поверења
грађана у судство.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду судова ВКС

Програмска активност: 0002 - Техничка подршка раду судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Закон о уређењу судова
Закон о судијама
Опис: Подршка спровођењу судских поступака у циљу правне сигурности грађана и правних субјеката
Циљ 1: Ефикасно спровођење судских поступака
Назив индикатора
Јединица мере
1. Однос броја решених
предмета и броја
примљених предмета у
години * 100
Koментар: Савладавање
прилива прeдемета
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
судова ВКС

%

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

139,87

100

100

100
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ГЛАВА 6.1 - ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Опште образложење корисника:
На основу чл. 12 и 15 Закона о уређењу судова , Врховни касациони суд је суд опште надлежности. Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији. Седиште Врховног касационог
суда је у Београду – Немањина 9. Врховни касациони суд је непосредно виши суд за Привредни апелациони суд, Виши прекршајни суд, Управни суд и апелационе судове. Врховни касациони суд
одлучује о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и у другим стварима одређеним законом. Врховни касациони суд одлучује о сукобу надлежности између
судова, ако за одлучивање није надлежан други суд, као и о преношењу надлежности судова ради лакшег вођења поступка или других важних разлога. Врховни касациони суд утврђује начелне
правне ставове ради јединствене судске примене права; разматра примену закона и других прописа и рад судова; именује судије Уставног суда, даје мишљење о кандидату за председника Врховног
касационог суда и врши друге надлежности одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1603 - Рад судова
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Ефикасан рад Врховног касационог суда
Циљ 1: Ефикасно спровођење судског поступка
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

64,95

68

69

70

1. однос броја укупно решених предмета
и броја укупног предмета у раду
Koментар: Укупан однос решених у односу на
укупне предмете за текућу годину изражен
у процентима
Извор верификације: Извештај о раду
Врховног касационог суда од 01.01.2018. до
30.06.2018. године

Програмска активност: 0003 - Спровођење судских поступака Врховног касационог суда
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав Републике Србије, Закон о уређењу судова
Опис: У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова и враћању поверења грађана у правосудни систем. У складу са законом
утврђеним надлежностима, активности су усмерене на: спровођење судског поступка и административну подршку спровођења судског поступка
Циљ 1: Ефикасан рад судија
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

34

35

36

37

1. Просечно решено
укупних предмета по
судији за текућу годину
Koментар: Просечно решено
укупних предмета по судији
за текућу годину
Извор верификације:
Извештај о раду Врховног
касационог суда од
01.01.2018. до 30.06.2018.
године

Програмска активност: 0004 - Административна подршка спровођењу судских поступака Врховног касационог суда
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав Републике Србије, Закон о уређењу судова
Опис: Пружање стручно-административне подршка потребне за нeсметано спровођење судских поступака

ГЛАВА 6.2 - УПРАВНИ СУД
Опште образложење корисника:
ОПШТЕ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Управни суд основан је у складу са Законом о уређењу судова као суд посебне надлежности који суди у управним споровима, за територију Републике Србије, са седиштем у
Београду и три одељења изван седишта суда у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва . У складу са Законом о управним споровима
Управни суд оцењује законитост управних аката, којима су окончани поступци вођени пред државним органима, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, привредним
друштвима, јавним и другим предузећима, установама, организацијама и појединцима, као и посебним органима, када у вршењу овлашћења решавају у управним стварима. Имајући у виду
наведено, Управни суд је надлежан да поступа у најширој правној материји у погледу примене процесних, а нарочито материјалних закона
(http://www.up.sud.rs/uploads/pages/1445860679~~Informator%20Oktobar-cir.pdf) и подзаконских аката.
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ: - Одељење Управног суда у Крагујевцу формирано је за
подручје Виших судова у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Ужицу и Чачку; - Одељење Управног суда у Нишу за подручје Виших судова у Врању, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и
Пироту; - Одељење Управног суда у Новом Саду за подручје Виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу. - Седиште Управног суда налази се у
Београду и формирано је за подручја Виших судова у Београду, Ваљеву, Зајечару, Неготину, Панчеву, Пожаревцу и Смедереву.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1603 - Рад судова
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова и враћању поверења грађана у правосудни систем. У складу са законом утврђеним надлежностима,
активности су усмерене на: спровођење судског поступка, административну подршку спровођењу судског поступка, као и пружање материјалне и техничке подршке за несметан рад судова.
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Циљ 1: Ефикасан рад судова
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

14,38

14,88

14.88

14,88

индекс

2016

89,45

89,45

89,45

89,45

1. Однос броја нерешених предмета и
броја укупно примљених предмета *11
Koментар: нижи кефицијент показује већу
ажурност
Извор верификације: Управни суд

2. Однос броја укупно решених предмета
и броја укупно примљених предмета
Koментар: вредност индикатора изнад сто
процената показује ефикасно смањивање
укупног броја предмета у раду спровођењем
програма решавања старих предмета
Извор верификације: Управни суд

Програмска активност: 0005 - Спровођење судских поступака Управног суда
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС, Закон о уређењу судова, Закон о судијама
Опис: Програмска активност обухвата све послове који се односе на спровођеење судских поступака
Циљ 1: Ефикасно спровођење судског поступка
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

59,38

69,38

69,38

65,38

%

2014

40,62

30,62

30,62

34,62

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

46,11

43,11

45,11

45,11

број

2016

113,52

153,52

143,52

143,52

1. Проценат нерешених
предмета
Koментар: Однос броја
укупно нерешених предмета
и укупног броја предмета у
раду
Извор верификације: Управни
суд

2. Проценат решених
предмета
Koментар: Однос броја
укупно решених предмета и
укупног броја предмета у
раду
Извор верификације: Управни
суд

Циљ 2: Ефикасан рад судија
Назив индикатора
1. Просечно решено
предмета по судији
Koментар: Однос укупног
броја решених предмета и
броја судија/11(решавање
старих предмета повећава
ефикасност рада судија)
Извор верификације: Управни
суд

2. Просечно"укупно у раду"
предмета по судији
Koментар: Однос укупног
броја предмета у раду и
броја судија /11(смањење
броја старих предмета
довешће до смањења
укупног броја предмета у
раду по судији)
Извор верификације: Управни
суд

Програмска активност: 0006 - Административна подршка спровођењу судских поступака Управног суда
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС,Закон о уређењу судова,Закон о државним службеницима,Закон о платама државних службеника и намештеника
Опис: Програмска активност обухвата све послове који се односе на пружање стручно-административне подршке потребне за несметано спровођење судских
поступака

Пројекат: 7066 - Парламентарни избори за народне посланике
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС,Закон о уређењу судова, Закон о избору народних посланика
Опис: поступање суда у поступку заштите изборног права
Циљ 1: одлучивање и израда одлука
Назив индикатора
Јединица мере
1. време одлучивања и
израде одлуке
Извор верификације: народна
скупштина

сат

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2016

48

48

48
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Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 7063 - Градски и локални избори
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС,Закон о уређењу судова, Закон о избору народних посланика
Опис: Поступање суда у поступку заштите изборног права
Циљ 1: одлучивање и израда одлука
Назив индикатора
Јединица мере
1. Време одлуке

сат

Извор верификације: Управни
суд

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

48

48

48

48

ГЛАВА 6.3 - ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
Опште образложење корисника:
Привредни апелациони суд, Немањина 9, Београд Привредни апелациони суд је другостепени суд чија је надлежност утврђена чланом 26. Закона о уређењу судова, на основу чега одлучује о жалбама
на одлуке привредних судова и других органа, у складу са законом. Привредни апелациони суд одлучује о сукобу надлежности и о преношењу надлежности привредних судова, утврђује правне
ставове ради јединствене примене закона из надлежности привредних судова и врши друге послове одређене законом. Послови у Суду обухватају: - све послове везане за решавање предмета из
надлежности Суда почев од њиховог пријема до експедовања, односно архивирања, - послове у вези са утврђивањем правних ставова и начелних правних мишљења ради уједначавања судске
праксе. Послови у Суду груписани су према њиховој врсти, степену сложености и другим потребним условима за њихово успешно вршење. Послови у Суду обављају се у судским одељењима, судским
већима и организационим јединицама. Судска одељења се образују за одлучивање у стварима из исте правне области. У Суду постоје: Одељење за привредне спорове, Одељење за привредне
преступе, Одељење судске праксе и припремно одељење. Судска већа врше судску функцију у оквиру судских одељења, а број и састав већа утврђује се годишњим распоредом послова. Судско
особље чине државни службеници распоређени на извршилачка радна места и запослени распоређени на радна места намештеника.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1603 - Рад судова
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: активности у циљу ефикасног рада судова и враћању поверења грађана у правни систем. У складу са законом утврђеним надлежностима, активности су усмерене на: спровођење
судског поступка, административну подршку спровођењу судског поступка, као и на пружање материјалне и техничке подршке за несметан рад судова.
Циљ 1: ефикасан рад суда
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

коефицијент

2014

6,18

7.5

7.3

7.2

%

2014

102,78

105

105

105

1. ажурност у раду суда
Koментар: однос броја нерешених предмета
и броја укупно примљених предмета * 11
(нижи коефицијент показује већу ажурност)
Извор верификације: извештаји Привредног
апелационог суда

2. проценат ефикасности рада суда
Koментар: однос броја укупно решених
предмета и броја укупно примљених
предмета (вредност индикатора изнад 100
процената показује ефикасно смањивање
укупног броја предмета у раду спровођењем
програма решавања старих предмета).
Извор верификације: извештаји Привредног
апелационог суда

Програмска активност: 0007 - Спровођење судских поступака Привредног апелационог суда
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС, Закон о уређењу судова, Закон о судијама
Опис: програмска активност обухвата све послове који се односе на спровођење судских поступака
Циљ 1: ефикасан рад судија
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2014

66,33

52

50

50

%

2014

40,19

30

33

33

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2014

64,66

55

58

60

1. просечно "укупно у раду"
предмета по судији
Koментар: просечно "укупно
у раду" предмета по судији
Извор верификације:
извештаји Привредног
апелационог суда

2. просечно решено
предмета по судији
Koментар: однос укупног
броја решених предмета и
броја судија / 11 (решавање
старих предмета повећава
ефикасност рада судија)
Извор верификације:
извештаји Привредног
апелационог суда

Циљ 2: ефикасно спровођење судских поступака
Назив индикатора
Јединица мере
1. проценат решених
предмета
Koментар: однос броја
укупно решених предмета и
укупног броја предмета у
раду
Извор верификације:
извештаји Привредног
апелационог суда

%
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Програмска активност: 0008 - Административна подршка спровођењу судских поступака Привредног апелационог суда
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС, Закон о уређењу судова
Опис: припрема предмета за спровођење судских поступака

ГЛАВА 6.4 - ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД
Опште образложење корисника: На основу Правилника о списку корисника јавних средстава Прекршајни апелациони суд је сврстан у кориснике јавних средстава који су укључени у систем
консолидованог рачуна Трезора са јединственим бројем КЈС: 30232.
Прекршајни апелациони суд основан је Законом о уређењу судова и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва , и у складу са наведеним законима, почео је са радом
01.01.2010.год. као Виши прекршајни суд, а изменама и допунама Закона о уређењу судова од 01.01.2014.год. променио је назив у Прекршајни апелациони суд.
Прекршајни апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова и врши надзор и контролу рада прекршајних судова којих укупно има 45 у Републици Србији, а на основу Закона о
уређењу судова и Судског пословника који доноси министар за правосуђе. Законом о уређењу судова и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава предвиђено је да Прекршајни
апелациони суд има седиште у Београду и три одељења, и то:
1. Одељење у Крагујевцу, за подручје прекршајних судова у Аранђеловцу, Горњем Милановцу, Јагодини, Крагујевцу, Краљеву, Крушевцу, Новом Пазару, Параћину, Пожеги, Пријепољу, Рашки, Сјеници,
Трстенику, Чачку и Ужицу.
2. Одељење у Нишу, за подручје прекршајних судова у Врању, Зајечару, Лесковцу, Косовској Митровици, Неготину, Нишу, Пироту, Прешеву и Прокупљу.
3. Одељење у Новом Саду, за подручје прекршајних судова у Бачкој Паланци, Бечеју, Вршцу, Зрењанину, Кикинди, Новом Саду, Панчеву, Руми, Сенти, Сомбору, Сремској Митровици и Суботици.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1603 - Рад судова
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова и враћању поверења грађана у правосудни систем. У складу са законом утврђеним надлежностима,
активности су усмерене на: спровођење судског поступка, административну подршку спровођењу судског поступка, као и на пружање материјалне и техничке подршке за несметан рад
судова.
Циљ 1: Ефикасан рад судова
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

коефицијент

2016

0,73

0,7

0,7

0.7

% савладавање прилива

2016

94,24

94,5

94,5

94,5

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

скала

2016

5

5

5

5

1. Однос броја нерешених предмета и
броја укупно примљених предмета * 11
Koментар: нижи коефицијент показује већу
ажурност
Извор верификације: статистички извештај

2. однос броја укупно решених предмета
и броја укупно примљених предмета
Koментар: вредност индикатора изнад сто
процената показује ефикасно смањење
укупног броја предмета у раду спровођењем
програма решавања старих предмета
Извор верификације: статистички извештај

Циљ 2: Одржавање поверења грађана Србије у правосудни систем
Назив индикатора
1. Ниво поверења грађана
Koментар: На основу Плана за повећање
поверења јавности у рад Прекршајног
апелационог суда VII Су бр.40/14-139 од
01.04.2014. године спроводе се активности
у смислу саопштења за јавност,
телевизијски и радио наступи, интервјуи за
писане и интернет медије. Ту је и присуство
на друштвеним и социјалним мрежама у
домену комуникације са широм јавношћу,
одржавање интернет презентације,
учествовање на радионицама, панелима и
семинарима као и поступање по захтевима
за информације од јавног значаја.
Извор верификације: активности рада Суда
у јавности

Програмска активност: 0009 - Спровођење судских поступака Прекршајног апелационог суда
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС, Закон о уређењу судова, Закон о судијама
Опис: Програмска активност обухвата све послове који се односе на спровођење судских поступака
Циљ 1: Ефикасно спровођење судског поступка
Назив индикатора
Јединица мере
1. Однос броја укупно
нерешених предмета и
укупног броја предмета у
раду

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

5,76

5,5

5,5

5.5

%

2016

94,24

94,5

94,5

94.5

Koментар: однос
Извор верификације:
статистички извештај

2. Однос укупно решених
предмета и укупног броја
предмета у раду
Koментар: однос
Извор верификације:
статистички извештај
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Циљ 2: Ефикасан рад судија
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број предмета у раду по
судији на месечном нивоу

2016

42,07

40

40

40

број месечно решених
предмета по судији

2016

39,65

40

40

40

1. Однос укупног броја
предмета у раду и броја
судија
Koментар: /11(смањење
броја старих предмета
довешће до смањења
укупног броја предмета у
раду по судији)
Извор верификације:
статистички извештај

2. Однос укупног броја
решених предмета и броја
судија
Koментар: /11 (решавање
старих предмета повећава
ефикасност рада судија)
Извор верификације:
статистички извештај

Програмска активност: 0010 - Административна подршка спровођењу судских поступака Прекршајног апелационог суда
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС, Закон о уређењу судова, Закон о судијама
Опис: Рад управе Суда, писарнице Суда, дактилобироа и техничке службе

ГЛАВА 6.5 - АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ
Опште образложење корисника:
У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова и враћању поверења грађана у правосудни систем. У складу са законом утврђеним надлежностима, активности су
усмерене на: спровођење судског поступка, админстративну подршку спровођењу судског поступка, као на и пружање материјалне и техничке подршке за несметан рад судова

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1603 - Рад судова
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова.
Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

15,36

14,9

14,8

14,7

1. Однос броја укинутих одлука и броја
разматраних жалби
Koментар: Квалитет рада судова Смањење броја укинутих одлука утиче на
повећање правне сигурности и поверења
грађана у судство
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду судова ВКС

Програмска активност: 0011 - Спровођење судских поступака Апелационих судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Закон о уређењу судова и Закон о судијама
Опис: Спровођење судских поступака у циљу правне сигурности грађана и правних субјеката
Циљ 1: Ефикасно спровођење судских поступака
Назив индикатора
Јединица мере
1. Однос бројa решених
предмета и броја
примљених предмета у
години * 100
Koментар: Савладавање
прилива предмета
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
судова ВКС

%

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

102.05

100

100

100

Програмска активност: 0012 - Административна подршка спровођењу судских поступака Апелационих судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС, Закон о уређењу судова, Закон о платама државних службеника и намештеника
Опис: У оквиру ове програмске активности се спроводе послови који служе вршењу судске власти, а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и
пословање суда, одређени законом, Судским пословником:
- уређивање унутрашњег пословања у суду;
- вођење статистике и израда извештаја;
- финансијско и материјално пословање суда;
- стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
- доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којим се
уређују односи у суду;
- послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
- други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.
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Циљ 1: Ефикасно пружање административне подршке спровођењу судских поступака
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

79.60

79.65

79.70

79.75

1. % решених предмета у
односу на укупан број
предмета у раду
%

Koментар: нема
Извор верификације:
Извештај сектора за
правосуђе

2017

ГЛАВА 6.6 - ВИШИ СУДОВИ
Опште образложење корисника:
У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова и враћању поверења грађана у правосудни систем. У складу са законом утврђеним надлежностима, активности су
усмерене на: спровођење судског поступка, админстративну подршку спровођењу судског поступка, као на и пружање материјалне и техничке подршке за несметан рад судова

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1603 - Рад судова
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова.
Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

15,36

14,9

14,8

14,7

1. Однос броја укинутих одлука и броја
разматраних жалби
Koментар: Квалитет рада судова Смањење броја укинутих одлука утиче на
повећање правне сигурности и поверења
грађана у судство.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду судова ВКС

Програмска активност: 0013 - Спровођење судских поступака Виших судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Закон о уређењу судова, Закон о судијама
Опис: Спровођење судских поступака у циљу правне сигурности грађана и правних субјеката.
Циљ 1: Ефикасно спровођење судских поступака
Назив индикатора
Јединица мере
1. Однос броја решених
предмета и броја
примљених предмета у
години * 100
Koментар: Савладавање
прилива предмета
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
судова ВКС

%

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

87,52

100

100

100

Програмска активност: 0014 - Административна подршка спровођењу судских поступака Виших судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС, Закон о уређењу судова, Закон о платама државних службеника и намештеника
Опис: У оквиру ове програмске активности се спроводе послови који служе вршењу судске власти а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и
пословање суда, одређени законом, Судским пословником:
- уређивање унутрашњег пословања у суду;
- вођење статистике и израда извештаја;
- финансијско и материјално пословање суда;
- стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
- доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којим се уређују односи у
суду;
- послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
- други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

Циљ 1: Ефикасно пружање административне подршке спровођењу судских поступака
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

63,92

63.95

64.00

64.05

1. % решених предмета у
односу на укупан број
предмета у раду
Koментар: nema
Извор верификације:
Извештај сектора за
правосуђе

%

2017
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ГЛАВА 6.7 - ОСНОВНИ СУДОВИ
Опште образложење корисника:
У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова и враћању поверења грађана у правосудни систем. У складу са законом утврђеним надлежностима, активности су
усмерене на: спровођење судског поступка, админстративну подршку спровођењу судског поступка, као на и пружање материјалне и техничке подршке за несметан рад судова

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1603 - Рад судова
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова.
Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

15,36

14,9

14,8

14,7

1. Однос броја укинутих одлука и броја
разматраних жалби
Koментар: Квалитет рада судова Смањење броја укинутих одлука утиче на
повећање правне сигурности и поверења
грађана у судство.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду судова ВКС

Програмска активност: 0015 - Спровођење судских поступака Основних судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Закон о уређењу судова, Закон о судијама
Опис: Спровођење судских поступака у циљу правне сигурности грађана и правних субјеката
Циљ 1: Ефикасно спровођење судских поступака
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

191,09

100

100

100

1. Однос броја решених
предмета и броја
примљених предмета у
години * 100
Koментар: Савладавање
прилива предемета
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
судова ВКС

%

Програмска активност: 0016 - Административна подршка спровођењу судских поступака Основних судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС, Закон о уређењу судова, Закон о платама државних службеника и намештеника
Опис: У оквиру ове програмске активности се спроводе послови који служе вршењу судске власти а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и
пословање суда, одређени законом, Судским пословником:
- уређивање унутрашњег пословања у суду;
- вођење статистике и израда извештаја;
- финансијско и материјално пословање суда;
- стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
- доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којим се уређују односи у
суду;
- послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
- други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

Циљ 1: Ефикасно пружање административне подршке спровођењу судских поступака
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

33.03

33.10

33.15

33,20

1. % решених предмета у
односу на укупан број
предмета у раду
Koментар: Повећање броја
решених предмета
Извор верификације:
Извештај сектора за
правосуђе

%

2015

ГЛАВА 6.8 - ПРИВРЕДНИ СУДОВИ
Опште образложење корисника:
У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова и враћању поверења грађана у правосудни систем. У складу са законом утврђеним надлежностима, активности су
усмерене на: спровођење судског поступка, админстративну подршку спровођењу судског поступка, као на и пружање материјалне и техничке подршке за несметан рад судова

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1603 - Рад судова
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова.
Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.
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Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Однос броја укинутих одлука и броја
разматраних жалби
Koментар: Квалитет рада судова Смањење броја укинутих одлука утиче на
повећање правне сигурности и поверења
грађана у судство.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду судова ВКС

%

2016

15,36

14,9

14,8

14,7

Програмска активност: 0017 - Спровођење судских поступака Привредних судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Закон о уређењу судова, Закон о судијама
Опис: Спровођење судских поступака у циљу правне сигурности грађана и правних субјеката
Циљ 1: Ефикасно спровођење судских поступака
Назив индикатора
Јединица мере
1. Однос броја решених
предмета и броја
примљених предмета у
години * 100

%

Koментар: Савладавање
прилива прeдемета
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
судова ВКС

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

109,95

100

100

100

Програмска активност: 0018 - Административна подршка спровођењу судских поступака Привредних судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Пружање стручно-административе подршке потребне за несметано спровођење судских поступака..
Опис: У оквиру ове програмске активности се спроводе послови који служе вршењу судске власти а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и
пословање суда, одређени законом, Судским пословником:
- уређивање унутрашњег пословања у суду;
- вођење статистике и израда извештаја;
- финансијско и материјално пословање суда;
- стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
- доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којим се уређују односи у
суду;
- послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
- други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.
Циљ 1: Ефикасно пружање административне подршке спровођењу судских поступака
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

57.64

57.70

57.75

57.80

1. % решених предмета у
односу на укупан број
предмета у раду
Koментар: Повећање
процента решених
предмета у Привредним
судовима
Извор верификације:
Извештај сектора за
правосуђе

%

2015

ГЛАВА 6.9 - ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ
Опште образложење корисника:
У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова и враћању поверења грађана у правосудни систем. У складу са законом утврђеним надлежностима, активности су
усмерене на: спровођење судског поступка, админстративну подршку спровођењу судског поступка, као на и пружање материјалне и техничке подршке за несметан рад судова

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1603 - Рад судова
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада судова.
Циљ 1: Заштита законом утврђених права грађана и правних субјеката
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

15,36

14,9

14,8

14.7

1. Однос броја укинутих одлука и броја
разматраних жалби
Koментар: Квалитет рада судова Смањење броја укинутих одлука утиче на
повећање правне сигурности и поверења
грађана у судство.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду судова ВКС

Програмска активност: 0019 - Спровођење судских поступака Прекршајних судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Закон о уређењу судова и Закон о судијама
Опис: Спровођење судских поступака у циљу правне сигурности грађана и правних субјеката
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Циљ 1: Ефикасно спровођење судских поступака
Назив индикатора
Јединица мере
1. Однос броја решених
предмета и броја
примљених предмета у
години * 100
Koментар: Савладавање
прилива прeдемета
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
судова ВКС

%

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

98,32

100

100

100

Програмска активност: 0020 - Административна подршка спровођењу судских поступака Прекршајних судова
Програм коме припада: 1603 - Рад судова
Правни основ: Устав РС, Закон о уређењу судова, Закон о платама државних службеника и намештеника
Опис: У оквиру ове програмске активности се спроводе послови који служе вршењу судске власти а којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и
пословање суда, одређени законом, Судским пословником:
- уређивање унутрашњег пословања у суду;
- вођење статистике и израда извештаја;
- финансијско и материјално пословање суда;
- стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
- доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којим се уређују односи у
суду;
- послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
- други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.
Циљ 1: Ефикасно пружање административне подршке спровођењу судских поступака
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

53.95

54.00

54.05

54.10

1. Проценат решених
предмета
Koментар: Повећање
процента решених
предмета у Прекршајним
судовима
Извор верификације:
Извештај сектора за
правосуђе

%

2017

Раздео 7
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
Опште образложење корисника:
Државно веће тужилаца је самосталан и независан орган основан Законом о Државном већу тужилаца ("Сл. гласник РС" број 116/08,101/10,88/11 и 106/15) који гарантује и обезбеђује независност и
самосталност тужилачког система. Веће има надлежност над људским ресурсима у смислу утврђивања броја носилаца јавнотужилачке функције и њиховог распоређивања у јавним тужилаштвима.
Финансијски обим се односи на утврђивање и распоређивање средстава јавним тужилаштвима за исплату плата носиоцима јавнотужилацке функције и материјалних трошкова у 89 тужилаштава у
Републици Србији. Државно веће тужилаца представља руководећи и надзорни орган јавних тужилаштава Републике Србије. Државно веће тужилаца чини 11 чланова: Републички јавни тужилац,
министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, адвокат, професор Правног факултета и 6 изборних чланова из реда јавних тужилаца и заменика јавних
тужилаца.
За обављање стручних, административних и других послова као и техничку подршку у Већу, образована је Административна канцеларија Државног већа тужилаца. Стална радна тела Државног већа су:
Изборна комисија и дисциплински органи. Раду дисциплинских органа ( Дисциплинском тужиоцу и Дисциплинској комисији ) техничку, стручну и административну подршку пружају државни
службеници и намештеници запослени у Административној канцеларији Већа . Сходно Пословнику о раду Жалбене комисије јавног тужилаштва, седиште Жалбене које у канцеларији Државног већа
тужилаца, при чему Административна канцеларија Већа врши стручно - техничке и административне послове за Комисију.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Главни носилац: 10310 - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Програмска активност: 0003 - Рад већа Државног већа тужилаца
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о Државном већу тужилаца, Закон о јавним тужилаштвима, Закон о буџетском систему, Закон о раду, Закон о платама државних службеника
и намештеника , Закон о платама у државним органима и јавним службама,Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о платном промету,
Посебан колективни уговор за државне органе
Опис: Несметано функционисање тужилачког система кроз континуиран надзор и праћење рада јавних тужилаштава, предлагање и избор носилаца јавнотужилачке
функције, израда предлога измена законских аката, израда подзаконских аката, вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.
Од шест изборних чланова Већа, за четири члана се обезбеђују средства за исплату трошкова становања у седишту Већа, Београду као и накнада за одвојени живот
од породице.За остале чланове Већа који нису у радном односу у Већу обезбеђује се накнада за рад. Као стално тело Већа, Жалбена комисија јавних тужилаштава
која ради по предметима свих тужилаштава у Републици Србији остварује право на накнаду за свој рад који се финансира из Већа. Председник Жалбене комисије
јавних тужилаштава остварује плату и обавезе из радног односа у Државном већу тужилаца.

Циљ 1: Рационализација мреже тужилаштава
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

85

92

95

96

1. Проценат равномерне
оптерећености тужилаца
Koментар: Праћење броја
предмета по носиоцу
јавнотужилачке функције
Извор верификације:
Правилник о вредновању
рада

%

64

Циљ 2: Обука носилаца јавнотужилачке функције
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

60

75

80

82

1. Похађање семинара
Koментар: Праћење промена
у законодавој сфери јавног
тужилаштва.
Извор верификације:
извештај

%

Програмска активност: 0004 - Рад административне канцеларије Државног већа тужилаца
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о Државном већу тужилаца, Закон о јавним тужилаштвима, Акциони план за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа
("Службени гласник РС" бр.71/13 и 55/14), Закон о раду, Закон о платама државних службеника и намештеника , Закон о пореском поступку и пореској
администрацији, Закон о платном промету, Посебан колективни уговор за државне органе, Пословник о раду Жалбене комисије јавних тужилаштава.
Опис: Административна канцеларија обавља све стручне и техничке послове који омогућавају несметан рад Државног већа тужилаца, дисциплинских органа (
Дисциплинског тужиоца и Дисциплинске комисије) и Жалбене комисије.
Циљ 1: Јачање капацитета Административне канцеларије кроз обуке и повећање броја запослених.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Обука запослених
Koментар: Подизање разине
оспособљености запослених
за рад у Административној
канцеларији кроз семинаре и
адекватне обуке.
Извор верификације:
извештај

%

2017

50

65

70

73

проценат

2017

80

90

97

98

2. Повећање броја
запослених ради увећаног
обима посла
Koментар: Постојећи број
запослених државних
службеника и намештеника
у Административној
канцеларији Државног већа
тужилаца је уз техничку,
стручну и административну
подршку члановима Већа
додатно оптерећен већим
бројем предмета у раду
Дисциплинског тужиоца,
Дисциплинске комисије и
Жалбене комисије јавних
тужилаштава.
Извор верификације:
Извештај о раду

Раздео 8
ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Опште образложење корисника:
Обезбеђивање општих услова пословног окружења јавних тужилаштава. Државно веће тужилаца је склопило Уговор о осигурању запослених-колективно комбиновано осигурање запослених који су у
радном односу у јавним тужилаштвима на територији РС од последица несрећног случаја, тежих болести и хирушких интервенција и Уговор о осигурању имовине- грађевинских објеката и опреме
јавних тужилаштава на територији РС.
Државно веће тужилаца и Завод за унапређење послова су склопили Уговор о пружању услуге одржавања инсталираног рачуноводственог програма `Трезор` за потребе Основних, Виших и
Апелационих јавних тужилаштава.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1604 - Рад тужилаштва
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Обезбеђивање општих услова пословног окружења јавних тужилаштава. У оквиру овог програма спроводе се активности у циљу ефикасног рада тужилаштава у складу са законом
утврђеним надлежностима. Активности су усмерене на: спровођење тужилачког поступка, административну подрушку тужилачког поступка, као и на пружању материјалне и техничке
подршке за несметани рад тужилаштва.
Циљ 1: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

70

75

80

80

1. Проценат решених предмета у односу
на укупан број предмета у раду
Koментар: Проценат решених предмета у
односу на укупан број предмета у раду
Извор верификације: јавна тужилаштва

Програмска активност: 0002 - Техничка подршка раду тужилаштва
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о јавном тужилаштву,Закон о буџетском систему, Закон о Државном већу тужилаца, Закон о извршењу и обезбеђењу.
Опис: Обезбеђивање општих услова пословног окружења јавних тужилаштава. Државно веће тужилаца спроводи набавку рачуноводственог програма ТрезорСаветник, тј. обнављање линценце инсталираног програма за сва јавна тужилаштва као и набвку услуга осигурања имовине и запослених који су у радном односу у
јавним тужилаштвима на тереторији Републике Србије.
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Циљ 1: Обезбеђивање општих услова пословног окружења јавних тужилаштава
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

70

75

80

80

1. Проценат броја јавних
тужилаштава обухваћених
уговором о сигурању и
одржавању информатичког
програма.
Koментар: Обезбеђивање
општих услова пословног
окружења јавних
тужилаштава
Извор верификације: јавна
тужилаштва

%

2016

ГЛАВА 8.1 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
Опште образложење корисника:
Републичко јавно тужилаштво је самостални орган који гони учиниоце кривичних и других дела,улагањем правних средстава штити штити уставност и законитост и предузима радње на које је
законом овлашћено.
Републичко јавно тужилаштво се састоји од следећих одељења:
-кривично одељење у коме се обављају послови из области кривичних дела привредног криминала повезаних са корупцијом,пружање помоћи нижим тужилаштвима као и њихова контрола.
-грађанско одељење у коме се обављају послови у грађанским и управним предметима
-одељење за међународну сарадњу и европске интеграције у коме се обављају послови међународне сарадње и остваривања контаката са званичним представницима Европске уније,Савета
Европе,међународних невладиних организација,припрема међународних споразума и осталих аката од значаја за функционисање тужилаштва у Србији.
-одељење аналитике и информатике у коме се обављају послови припремања предлога и општих аката које доноси Републички јавни тужилац и израда програма рада,извештаја ,анализа годишњег и
периодичног извештаја о раду
-одељење односа са јавношћу
-секретаријат у коме се обављају административни и технички послови који се односе на вршење тужилачке управе,остваривања права из радног односа и вођење кадровске евиденције
-Републичко јавно тужилаштво се финансира из Буџета Републике ,што значи да расположива средства користи за све потребе и активности тужилаштва

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1604 - Рад тужилаштва
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Активности Републичког јавног тужилаштва се одвијају са сврхом да се сузбије криминал и корупција,починиоци кривичних дела да се приведу правди ,да се пружи међународна
помоћ по замолницама,прати промене у домаћем правном поретку
Циљ 1: Повећање ефикасности у раду тужилаштва
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

33619

33.619

40.000

40.000

1. Број решених предмета на годишњем
нивоу
Koментар: Програмска активност везана за
рад тужилаштва односи се на спречавање
корупције и криминала ,међународну правну
помоћ по замолницама,праћење промена у
домаћем правном поретку
Извор верификације: Устав и Кривични закон

Програмска активност: 0003 - Спровођење тужилачких активности Републичког јавног тужилаштва
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о раду, Закон о јавном тужилаштву, Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника,Закон о буџетском
систему,Закон о јавним набавкама,Закон о пореском поступку и пореској администрацији ,Закон о дражавним службеницимa
Опис: Програмска активност везана за спровођење тужилачких активности односи се на спречавање корупције и ккриминала,,међународну правну помоћ по
замолницама,праћење промена у домаћем правном поретку
Циљ 1: Повећање ефикасности у раду јавних тужилаца
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

100%

100%

100%

100%

1. Просечна стопа решених
предмета по тужиоцу
Koментар: Просечна стопа
решених предмета по
тужиоцу
Извор верификације: Устав и
Кривични закон

Проценат

Програмска активност: 0004 - Административна подршка раду Републичког јавног тужилаштва
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о раду,Закон о јавном тужилаштву,Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника,Закон о буџетском
систему,Закон о јавним набавкама,Закон о пореском поступку и пореској администрацији ,Закон о дражавним службеницимa
Опис: Кроз ову програмску активност се финансирају плате запослених,превоз,накнаде трошкова за одвојен живот и станарине као и јубиларне награде.
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Циљ 1: Сузбијање корупције и криминала,пружање међународне правне помоћи,приступање ЕУ,имплементација ИПА пројекта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број решених предмета
на годишњем нивоу
Koментар: Кроз ову
програмску активност се
финансирају
плате,превоз,накнаде
запосленима за одвојен
живот и станаринекао и
јубиларне награде
Извор верификације: Устав и
Кривични закон

број

2017

33619

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

40000

40.000

33.619

ГЛАВА 8.2 - ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Опште образложење корисника:
Чланом 13. ст. 2., ст. 3. и ст. 4. Закона о јавном тужилаштву („Сл.гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – др.закон, 101/2011, 38/2012 – Одлука УС, 121/2012, 101/2013, 111/2014 –
Одлука УС, 117/2014, 106/2015 и 63/2016 - одлука УС), прописано је да је Тужилаштво за ратне злочине јавно тужилаштво посебне надлежности, основано за територију Републике Србије, са седиштем
у Београду.
Тужилаштво за ратне злочине основано је Законом о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине („Сл.гласник РС“, бр. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009,
101/2011 – др. закон и 6/2015). Закон се примењује ради откривања, кривичног гоњења и суђења за ратне злочине за кривична дела из чл. 370. до 384. и чл. 385. и 386. Кривичног законика; тешка
кршења међународног хуманитарног права извршена на територији бивше Југославије од 1. јануара 1991. године која су наведена у Статуту Међународног кривичног суда за бившу Југославију, као и
за кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из чл. 333. Кривичног законика, ако је извршено у вези са претходно наведеним кривичним делима.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1604 - Рад тужилаштва
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Тужилаштво за ратне злочине је надлежно за поступање у предметима кривичних дела из чл. 370. до 384. и чл. 385. и 386. Кривичног законика; тешка кршења међународног
хуманитарног права извршена на територији бивше Југославије од 1. јануара 1991. године која су наведена у Статуту Међународног кривичног суда за бившу Југославију, као и за кривично
дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из чл. 333. Кривичног законика, ако је извршено у вези са претходно наведеним кривичним делима.

Циљ 1: Откривање, кривично гоњење и суђење за кривична дела у складу са чланом 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине („Сл.гласник РС“, бр. 67/03, 135/04, 61/05,
101/07, 104/09, 101/11 – др.закон и 6/15).
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Број кривичних предмета
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду Тужилаштва за ратне злочине

%

2017

1717

10

10

10

Програмска активност: 0005 - Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о јавном тужилаштву
Опис: У оквиру своје надлежности тужилац за ратне злочине, заменици тужиоца за ратне злочине и тужилачки помоћници службене радње обављају у седишту и
ван седишта тужилаштва, у складу са законом.
Сагласно члану 43. Законика о кривичном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014), основно право и основна
дужност јавног тужиоца је гоњење учинилаца кривичних дела. За кривична дела за која се гони по службеној дужности, јавни тужилац је надлежан да: руководи
предистражним поступком; одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења; спроводи истрагу; закључује споразуме о признању кривичног дела и
споразуме о сведочењу, подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом, одустане од оптужбе, изјављује жалбе против неправноснажних судских одлука и
подноси ванредне правне лекове против правноснажних судских одлука и предузима друге радње када је то одређено овим закоником.
Тужилаштво за ратне злочине спроводи активности у циљу испуњења обавеза предвиђених Националном стратегијом за процесуирање ратних злочина за период
од 2016. - 2020. године, коју је Влада Републике Србије донела с циљем унапређења ефикасности истраге и процесуирања ратних злочина; Акционим планом за
поглавље 23 и Тужилачком стратегијом за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији за период од 2018. - 2023. године.
Поменутим актима одређени су циљеви, субјекти и прецизирани рокови за реализацију планираних реформских активности. Тужилаштво спроводи активности на
унапређењу: сарадње са државним органима Републике Србије; са међународним органима и организацијама; регионалне сарадње учешћем у формирању
регионалне базе података; механизма заштите и подршке сведоцима и жртвама и односа друштва према значају кажњавања ратних злочина. Тужилаштво
свакодневно поступа по захтевима за помоћ тужилаштава из региона и Тужилаштва Међународног механизма за кривичне судове, у складу са законом,
билетералним и мултилатералним актима о сарадњи. У тужилаштву је основана Служба за информисање и подршку оштећенима и сведоцима (СИП), с циљем да се
у току поступка оштећенима (жртвама) и сведоцима кривичних дела омогући ефикасно остваривање права на добијање информација и право на приступ услугама
подршке, ради олакшавања њиховог учешћа у поступку и ради веће ефикасности поступка. Чланови СИП-а редовно похађају обуке из области подршке оштећенима
(жртвама) и сведоцима, које организују домаће и међународне организације и институције.

Програмска активност: 0006 - Административна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о јавном тужилаштву
Опис: Овом програмском активношћу обухваћени су текући послови у Тужилаштву за ратне злочине као директном кориснику средстава буџета Републике Србије,
који доприносе обављању послова из надлежности Тужилаштва за ратне злочине утврђених законом и подзаконским актима и на начин прописан Правилником о
управи у јавним тужилаштвима.
Националном стратегијом за процесуирање ратних злочина за период од 2016. - 2020. године предвиђено је континуирано унапређење капацитета Тужилаштва за
ратне злочине повећавањем броја заменика тужиоца и осталих службеника у складу са динамиком предвиђеном Акционим планом за поглавље 23 (тачке 1.4.1.2. и
1.4.4.4. ), тако што је планирано још седам заменика тужиоца за ратне злочине, седам тужилачких помоћника - сарадника и једно стручно лице - психолог, као и
потенцијално ангажовање војних експерата у складу са тужилачком стратегијом. Одлуком Државног већа тужилаца о броју заменика јавних тужилаца („Сл.гласник
РС“, бр. 106/13, 94/15, 114/15, 80/16, 39/18 и 68/18), повећан је број заменика тужиоца за ратне злочине са осам на једанаест. Измењени акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Тужилаштву за ратне злочине, којим је повећан број тужилачких помоћника и систематизовано радно место
психолога ступио је на снагу 29. маја 2018. године.
Спровођењем програмске активности обезбеђују се средства и врши исплата плата, додатака и накнада запосленима; социјалних доприноса на терет послодавца;
накнада у натури; социјалних давања запосленима; накнада трошкова за запослене и награда запосленима и остали посебни расходи, за тужиоца за ратне злочине,
заменике тужиоца за ратне злочине и државне службенике и намештенике запослене у Тужилаштву за ратне злочине.

ГЛАВА 8.3 - ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
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Опште образложење корисника:
На основу Упуства за припрему буџета Републике Србије за 2019.годину и пројекције за 2020.и 2021. год који смо добили од Министарства финансија и привреде урађен је Предлог финансијског плана
за 2019. за Тужилаштво за организовани криминал у Београду у оквирима лимита који смо добили од Министарства.
Тужилаштво за организовани криминал је основано 01.01.2010 и то Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању орг.криминала,корупције и других посебно тешких кривичних
дела. Напред наведеним законом уређује се образовање,организација,надлежност и овлашћења државних органа.
Закоником о кривичном поступку, је предвиђено да Тужилац руководи и предкривичним и истражним поступком. Наведен
закон се примењује од 15. 01. 2012. године. Чланом 261. Законика о кривичном поступку предвиђено је да су трошкови кривичног поступка издаци учињени поводом поступка од његовог покретања
до његовог завршетка и покривају се из буџета.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1604 - Рад тужилаштва
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: борба против организованог криминала
Циљ 1: борба против организованог криминала
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

комад

2017

109

120

120

120

1. борба против организованог криминала
Koментар: борба против организованог
криминала
Извор верификације: извештај

Програмска активност: 0007 - Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за организовани криминал
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о тужилаштвима
Опис: Ова програмска активност се односи на спровођење тужилачких активности,односно на трошкове који су неопходни за на несметани рад тужилаштва:стални
трошкови,трошкови превођења,адвоката,вештака,спровођење окривљених лица,материјал...итд
Циљ 1: Борба против организованог криминала
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

109

120

120

120

1. број кривичних предмета
Koментар: Број кривичних
предмета
Извор верификације:
извештај

комад

Програмска активност: 0008 - Административна подршка раду Тужилаштва за организовани криминал
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о тужилаштвима
Опис: Ова програмска активност обухвата административну подршку раду Тужилаштва,конкретно се односи на зараде и друге накнаде за запослене
Циљ 1: Борба против организованог криминала
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

109

120

120

120

1. Број кривичних предмета
Извор верификације:
извештај

комад

ГЛАВА 8.4 - АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Опште образложење корисника:
Апелационо јавно тужилаштво оснива се за подручје апелационог суда. Апелациони јавни тужилац врши надлежност апелационог јавног тужилаштва и надлежан је да поступа пред апелационим
судом. Апелациони јавни тужилац у седишту Привредног суда поступа и пред тим судом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1604 - Рад тужилаштва
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке делатности и функције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року. Контролне
активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних пројеката.
Циљ 1: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

25

40

45

50

1. Полна структура руководилаца у
Апелационим јавним тужилаштвима
Koментар: Повећати заступљеност жена
на руководећим функцијама у јавним
тужилаштвима.
Извор верификације: ДВТ

68

Циљ 2: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

80

90

95

95

1. Проценат решених предмета у односу
на укупан број предмета
Koментар: Државно веће тужилаца је 2016
и 2017 године спровело анализу потребног
броја заменика јавних тужилаца ради
подизања ефикасности рада јавних
тужилаштава у Републици Србији. Анализа
је доступна на сајту Државног већа
тужилаца (www.dvt.jt.rs). Из закључака
Анализе произилази да постоји велика
дискрепанција у броју заменика јавних
тужилаца и оптерећености бројем
предмета у различитим тужилаштвима
што утиче на ефикасност поступања и
доступност правде. Због наведеног,
стављене су препоруке у погледу потребног
броја заменика јавних тужилаца и
препоруке превазилазе постојећу
систематизацију. Ипак, имајући у виду
тренд буџетске штедње, Државно веће
тужилаца је приступило рационалном
упрвљању људских ресурса и расписало
конкурсе за непопуњена места носилаца
јавнотужилачких функција само у
тужилаштвим где је то било неопходно и
хитно, а ради спречавања других могућих
штета и трошкова (нпр. у виду тужби за
повреду права на суђење у разумном року).
Циљ Државног већа тужилаца је да се базна
вредност – clearance rate пристиглих
предмета не спушта испод постојећег
ниског нивоа од 80% и да дође до благог
повећања до 85%. Уколико би се у наредним
годинама наставило са трендом благог
раста људских ресурса очекујемо да би до
2020. године могли да имамо повећање
ефикасности поступања и стабилизације
система на 95% clearance rate што би
значајно допринело унапређењу перцепције
грађана у односу на приступ правди. Ипак, с
обзиром на изузетно високу стопу „старих
предмета“ – backlog cases, у
јавнотужилачком систему је неопходно
привремено дизање базне вредности на
преко 100% како би се, поред
новопристиглих предмета, решавали и
предмети заостали из претходних година.
Напомињем да базна вредност од 80%
подразумева да се сваке године у наредну
годину преноси 20% предмета, тако да се
број старих предмета у року од само 3
године увећава на 60%. Неопходно је и
напоменути да је само 2014. године (при
преласку истраге са судова на
тужилаштва) у тужилаштва из суда
пристигао велики број старих предмета
(скоро једногодишњи редовни прилив).
Дакле, при постојећем стању, није довољно
само повећање базне вредности (решавања
редовног годишњег прилива предмета), већ
њено привремено повећање преко 100% како
би се спречило стварање старих предмета
– backlog и започело њихово решавање.
Ипак, с обзиром на мере штедње, тако
значајно повећање базне вредности није
могуће и ова активност ће бити
остављена за период када реализација буде
могућа.
Извор верификације: јавна тужилаштва

Програмска активност: 0009 - Спровођење тужилачких активности Апелационих јавних тужилаштава
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о јавном тужилаштву, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Одлука о броју заменика јавних тужилаца, Уредба о
накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима, Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и
намештеника,Закон о буџетском систему, Законик о кривичном поступку, Посебан колективни уговор за државне органе
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке фунције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року.
Контролне активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних
пројеката
Циљ 1: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције.
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

80

85

90

90

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

40

45

50

1. Стопа решених предмета
по тужиоцу
Koментар: Процентуалан
број решених предмета у
односу на укупан број
предмета у јавним
тужилаштвима.
Извор верификације: јавна
тужилаштва

%

Циљ 2: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Полна структура
руководилаца у
Апелационим јавним
Тужилаштвима
Koментар: Повећање броја
заступљености жена,
носилаца јавнотужилачке
функције у јавним
тужилаштвима.
Извор верификације: ДВТ

%

2016

25

69

Програмска активност: 0010 - Административна подршка раду Апелационих јавних тужилаштава
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о Јавним тужилаштвима и Закон о платама државних службеника и намештеника
Опис: У оквиру ове активности обављају се послови и задаци из надлежности Тужилаштва у кривичним и другим предметима; стручни и административни послови
који се односе на послове вршења тужилачке управе, остваривање права из радног односа и вођење кадровске евиденције; административни послови вођења
уписника, пријема и отпремања поште, вођење уписника и евиденција о кретању премета, израда годишњих и периодичних извештаја о раду, достава и
експедиција поште, архивирање завршених предмета, као и други послови везани за рад писарнице и други послови у вези са радом и потребама Тужилаштва.

Циљ 1: Ефикасно пружање административне подршке спровођењу тужилачке активности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

100

100

1. Проценат
испоштованости рокова
прописаних у складу са ЗКПом
Koментар: Повећање
процента испоштованости
рокова прописаних у складу
са ЗКП-ом
Извор верификације:
Извештај сектора за
правосуђе

%

2017

ГЛАВА 8.5 - ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Опште образложење корисника:
Више јавно тужилаштво оснива се за подручје вишег суда. Виши јавни тужилац врши надлежност вишег јавног тужилаштва и надлежан је да поступа пред вишим судом. Виши јавни тужилац у седишту
Привредног суда поступа и пред тим судом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1604 - Рад тужилаштва
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке делатностифунције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року. Контролне
активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних пројеката .
Циљ 1: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

50

100

100

100

1. Одрживост буџета за истрагу
Koментар: Закоником о кривичном
поступку, чија је примена започела 2013.
године, уведена је тужилачка истрага, чиме
је терет истраге (као једна од економски
највећих ставки судског поступка) пао са
терета суда управо на терет
тужилаштва. Трошкови истраге који падају
на терет тужилаштва су значајно скочили,
али то није било праћено адекватним
увећањем буџета ниједне године.
Тужилаштва се, од 2014. године, због
неадекватног буџета за потребе истраге,
суочавају са енормним дуговањима који се
увећавају трошковима извршења и камата
(види анализу Светске банке о дуговањима
на сајту www.dvt.jt.rs). Ради извршавања
обавеза према повериоцима из истраге,
сваке године је потребна интервенција из
буџетских резерви. Уколико би Државно
веће тужилаца располагало средствима
довољним за измирење обавеза које настају
на име трошкова истраге, потраживања
би била благовремено исплаћена и не би се
креирала дуговања и нови трошкови у вису
камата и извршења. У 2016. години буџет
Већа за истрагу износио је само 50% укупних
потраживања, због чега је била неопходна
буџетска интервенција. На крају 2017.
Године очекујемо нешто повољнији тренд и
предвиђамо да је базна вредност подигнута
са 50% из 2016. године на 67%. Повећање
базне вредности на 100% је пре свега у
интересу буџета Републике Србије, јер би се
на тај начин спречило креирање додатних
трошкова (трошкова камата и извршења),
а истовремено повећала ефикасност
поступања и поверење грађана у правосуђе.
Повећање базне вредности на 100%
суштински би довело до уштеде.
Извор верификације: јавна тужилаштва

70

2. Стопа решених предмета по носиоцу
јавнотужилачке функције
Koментар: Државно веће тужилаца је 2016
и 2017 године спровело анализу потребног
броја заменика јавних тужилаца ради
подизања ефикасности рада јавних
тужилаштава у Републици Србији. Анализа
је доступна на сајту Државног већа
тужилаца (www.dvt.jt.rs). Из закључака
Анализе произилази да постоји велика
дискрепанција у броју заменика јавних
тужилаца и оптерећености бројем
предмета у различитим тужилаштвима
што утиче на ефикасност поступања и
доступност правде. Због наведеног,
стављене су препоруке у погледу потребног
броја заменика јавних тужилаца и
препоруке превазилазе постојећу
систематизацију. Ипак, имајући у виду
тренд буџетске штедње, Државно веће
тужилаца је приступило рационалном
упрвљању људских ресурса и расписало
конкурсе за непопуњена места носилаца
јавнотужилачких функција само у
тужилаштвим где је то било неопходно и
хитно, а ради спречавања других могућих
штета и трошкова (нпр. у виду тужби за
повреду права на суђење у разумном року).
Циљ Државног већа тужилаца је да се базна
вредност – clearance rate пристиглих
предмета не спушта испод постојећег
ниског нивоа од 80% и да дође до благог
повећања до 85%. Уколико би се у наредним
годинама наставило са трендом благог
раста људских ресурса очекујемо да би до
2020. године могли да имамо повећање
ефикасности поступања и стабилизације
система на 95% clearance rate што би
значајно допринело унапређењу перцепције
грађана у односу на приступ правди. Ипак, с
обзиром на изузетно високу стопу „старих
предмета“ – backlog cases, у
јавнотужилачком систему је неопходно
привремено дизање базне вредности на
преко 100% како би се, поред
новопристиглих предмета, решавали и
предмети заостали из претходних година.
Напомињем да базна вредност од 80%
подразумева да се сваке године у наредну
годину преноси 20% предмета, тако да се
број старих предмета у року од само 3
године увећава на 60%. Неопходно је и
напоменути да је само 2014. године (при
преласку истраге са судова на
тужилаштва) у тужилаштва из суда
пристигао велики број старих предмета
(скоро једногодишњи редовни прилив).
Дакле, при постојећем стању, није довољно
само повећање базне вредности (решавања
редовног годишњег прилива предмета), већ
њено привремено повећање преко 100% како
би се спречило стварање старих предмета
– backlog и започело њихово решавање.
Ипак, с обзиром на мере штедње, тако
значајно повећање базне вредности није
могуће и ова активност ће бити
остављена за период када реализација буде
могућа.
Извор верификације: јавна тужилаштва

%

2016

90

97

99

99

Циљ 2: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

41

45

50

50

1. Полна структура у Вишим јавним
тужилаштвима
Koментар: На основу члана 16. став 1.
Закона о изменама и допунама Закона о
буџетском систему.
Извор верификације: ДВТ

Програмска активност: 0011 - Спровођење тужилачких активности Виших јавних тужилаштава
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о јавном тужилаштву, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Одлука о броју заменика јавних тужилаца , Законик о
кривичном поступку,Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције.
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке фунције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року.
Контролне активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних
пројеката .
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Циљ 1: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције.
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

50

100

100

100

1. Одрживост буџета за
истрагу
Koментар: : Закоником о
кривичном поступку, чија је
примена започела 2013.
године, уведена је
тужилачка истрага, чиме је
терет истраге (као једна од
економски највећих ставки
судског поступка) пао са
терета суда управо на
терет тужилаштва.
Трошкови истраге који
падају на терет
тужилаштва су значајно
скочили, али то није било
праћено адекватним
увећањем буџета ниједне
године. Тужилаштва се, од
2014. године, због
неадекватног буџета за
потребе истраге, суочавају
са енормним дуговањима
који се увећавају
трошковима извршења и
камата (види анализу
Светске банке о дуговањима
на сајту www.dvt.jt.rs). Ради
извршавања обавеза према
повериоцима из истраге,
сваке године је потребна
интервенција из буџетских
резерви. Уколико би Државно
веће тужилаца располагало
средствима довољним за
измирење обавеза које
настају на име трошкова
истраге, потраживања би
била благовремено
исплаћена и не би се
креирала дуговања и нови
трошкови у вису камата и
извршења. У 2016. години
буџет Већа за истрагу
износио је само 50% укупних
потраживања, због чега је
била неопходна буџетска
интервенција. На крају 2017.
Године очекујемо нешто
повољнији тренд и
предвиђамо да је базна
вредност подигнута са 50%
из 2016. године на 67%.
Повећање базне вредности
на 100% је пре свега у
интересу буџета Републике
Србије, јер би се на тај начин
спречило креирање
додатних трошкова
(трошкова камата и
извршења), а истовремено
повећала ефикасност
поступања и поверење
грађана у правосуђе.
Повећање базне вредности
на 100% суштински би
довело до уштеде.
Извор верификације: јавна
тужилаштва

%

72

2. Стопа решених предмета
по носиоцу јавнотужилачке
функције
Koментар: Државно веће
тужилаца је 2016 и 2017
године спровело анализу
потребног броја заменика
јавних тужилаца ради
подизања ефикасности рада
јавних тужилаштава у
Републици Србији. Анализа је
доступна на сајту Државног
већа тужилаца
(www.dvt.jt.rs). Из закључака
Анализе произилази да
постоји велика
дискрепанција у броју
заменика јавних тужилаца и
оптерећености бројем
предмета у различитим
тужилаштвима што утиче
на ефикасност поступања и
доступност правде. Због
наведеног, стављене су
препоруке у погледу
потребног броја заменика
јавних тужилаца и
препоруке превазилазе
постојећу систематизацију.
Ипак, имајући у виду тренд
буџетске штедње, Државно
веће тужилаца је
приступило рационалном
упрвљању људских ресурса и
расписало конкурсе за
непопуњена места носилаца
јавнотужилачких функција
само у тужилаштвим где је
то било неопходно и хитно,
а ради спречавања других
могућих штета и трошкова
(нпр. у виду тужби за
повреду права на суђење у
разумном року). Циљ
Државног већа тужилаца је
да се базна вредност –
clearance rate пристиглих
предмета не спушта испод
постојећег ниског нивоа од
80% и да дође до благог
повећања до 85%. Уколико би
се у наредним годинама
наставило са трендом
благог раста људских
ресурса очекујемо да би до
2020. године могли да имамо
повећање ефикасности
поступања и стабилизације
система на 95% clearance
rate што би значајно
допринело унапређењу
перцепције грађана у односу
на приступ правди. Ипак, с
обзиром на изузетно високу
стопу „старих предмета“ –
backlog cases, у
јавнотужилачком систему
је неопходно привремено
дизање базне вредности на
преко 100% како би се, поред
новопристиглих предмета,
решавали и предмети
заостали из претходних
година. Напомињем да базна
вредност од 80%
подразумева да се сваке
године у наредну годину
преноси 20% предмета,
тако да се број старих
предмета у року од само 3
године увећава на 60%.
Неопходно је и напоменути
да је само 2014. године (при
преласку истраге са судова
на тужилаштва) у
тужилаштва из суда
пристигао велики број
старих предмета (скоро
једногодишњи редовни
прилив). Дакле, при
постојећем стању, није
довољно само повећање
базне вредности (решавања
редовног годишњег прилива
предмета), већ њено
привремено повећање преко
100% како би се спречило
стварање старих предмета
– backlog и започело њихово
решавање. Ипак, с обзиром
на мере штедње, тако
значајно повећање базне
вредности није могуће и ова
активност ће бити
остављена за период када
реализација буде могућа.
Извор верификације: јавна
тужилаштва

%

2016

90

97

73

99

99

Циљ 2: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

45

50

50

1. Полна структура
руководилаца у Вишим
јавним тужилаштвима
Koментар: На основу
члана16. став 1 Закона о
изменама и допунама Закона
о буџетском систему.
Извор верификације: ДВТ

%

2016

32

Програмска активност: 0012 - Административна подршка раду Виших јавних тужилаштава
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о јавном тужилаштву и Закон о платама државних службеника и намештеника
Опис: У оквиру ове активности обављају се послови и задаци из надлежности Тужилаштва у кривичним и другим предметима; стручни и административни послови
који се односе на послове вршења тужилачке управе, остваривање права из радног односа и вођење кадровске евиденције; административни послови вођења
уписника, пријема и отпремања поште, вођење уписника и евиденција о кретању премета, израда годишњих и периодичних извештаја о раду, достава и
експедиција поште, архивирање завршених предмета, као и други послови везани за рад писарнице и други послови у вези са радом и потребама Тужилаштва.

Циљ 1: Ефикасно пружање административне подршке спровођењу тужилачке активности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

100

100

1. Проценат
испоштованости рокова
прописаних у складу са ЗКПом
Koментар: Повећање
процента испоштованости
рокова прописаних у складу
са ЗКП-ом
Извор верификације:
Извештај о раду Јавног
тужилаштва

%

2017

ГЛАВА 8.6 - ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА
Опште образложење корисника:
Основно јавно тужилаштво оснива се за подручје основног суда. Основни јавни тужилац врши надлежност основног јавног тужилаштва и надлежан је да поступа пред основним судом. Основни јавни
тужилац у седишту Привредног суда поступа и пред тим судом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1604 - Рад тужилаштва
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке делатностифунције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року. Контролне
активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних пројеката
Циљ 1: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

50

100

100

100

1. Одрживост буџета за истрагу
Koментар: Закоником о кривичном
поступку, чија је примена започела 2013.
године, уведена је тужилачка истрага, чиме
је терет истраге (као једна од економски
највећих ставки судског поступка) пао са
терета суда управо на терет
тужилаштва. Трошкови истраге који падају
на терет тужилаштва су значајно скочили,
али то није било праћено адекватним
увећањем буџета ниједне године.
Тужилаштва се, од 2014. године, због
неадекватног буџета за потребе истраге,
суочавају са енормним дуговањима који се
увећавају трошковима извршења и камата
(види анализу Светске банке о дуговањима
на сајту www.dvt.jt.rs). Ради извршавања
обавеза према повериоцима из истраге,
сваке године је потребна интервенција из
буџетских резерви. Уколико би Државно
веће тужилаца располагало средствима
довољним за измирење обавеза које настају
на име трошкова истраге, потраживања
би била благовремено исплаћена и не би се
креирала дуговања и нови трошкови у вису
камата и извршења. У 2016. години буџет
Већа за истрагу износио је само 50% укупних
потраживања, због чега је била неопходна
буџетска интервенција. На крају 2017.
Године очекујемо нешто повољнији тренд и
предвиђамо да је базна вредност подигнута
са 50% из 2016. године на 67%. Повећање
базне вредности на 100% је пре свега у
интересу буџета Републике Србије, јер би се
на тај начин спречило креирање додатних
трошкова (трошкова камата и извршења),
а истовремено повећала ефикасност
поступања и поверење грађана у правосуђе.
Повећање базне вредности на 100%
суштински би довело до уштеде.
Извор верификације: Јавна тужилаштва

74

2. Стопа решених предмета у односу на
укупан број предмета у раду
Koментар: Државно веће тужилаца је 2016
и 2017 године спровело анализу потребног
броја заменика јавних тужилаца ради
подизања ефикасности рада јавних
тужилаштава у Републици Србији. Анализа
је доступна на сајту Државног већа
тужилаца (www.dvt.jt.rs). Из закључака
Анализе произилази да постоји велика
дискрепанција у броју заменика јавних
тужилаца и оптерећености бројем
предмета у различитим тужилаштвима
што утиче на ефикасност поступања и
доступност правде. Због наведеног,
стављене су препоруке у погледу потребног
броја заменика јавних тужилаца и
препоруке превазилазе постојећу
систематизацију. Ипак, имајући у виду
тренд буџетске штедње, Државно веће
тужилаца је приступило рационалном
упрвљању људских ресурса и расписало
конкурсе за непопуњена места носилаца
јавнотужилачких функција само у
тужилаштвим где је то било неопходно и
хитно, а ради спречавања других могућих
штета и трошкова (нпр. у виду тужби за
повреду права на суђење у разумном року).
Циљ Државног већа тужилаца је да се базна
вредност – clearance rate пристиглих
предмета не спушта испод постојећег
ниског нивоа од 80% и да дође до благог
повећања до 85%. Уколико би се у наредним
годинама наставило са трендом благог
раста људских ресурса очекујемо да би до
2020. године могли да имамо повећање
ефикасности поступања и стабилизације
система на 95% clearance rate што би
значајно допринело унапређењу перцепције
грађана у односу на приступ правди. Ипак, с
обзиром на изузетно високу стопу „старих
предмета“ – backlog cases, у
јавнотужилачком систему је неопходно
привремено дизање базне вредности на
преко 100% како би се, поред
новопристиглих предмета, решавали и
предмети заостали из претходних година.
Напомињем да базна вредност од 80%
подразумева да се сваке године у наредну
годину преноси 20% предмета, тако да се
број старих предмета у року од само 3
године увећава на 60%. Неопходно је и
напоменути да је само 2014. године (при
преласку истраге са судова на
тужилаштва) у тужилаштва из суда
пристигао велики број старих предмета
(скоро једногодишњи редовни прилив).
Дакле, при постојећем стању, није довољно
само повећање базне вредности (решавања
редовног годишњег прилива предмета), већ
њено привремено повећање преко 100% како
би се спречило стварање старих предмета
– backlog и започело њихово решавање.
Ипак, с обзиром на мере штедње, тако
значајно повећање базне вредности није
могуће и ова активност ће бити
остављена за период када реализација буде
могућа.
Извор верификације: ДВТ

%

2016

80

90

95

95

Циљ 2: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

41

47

50

50

1. Полна структура руководилаца у
Основним јавним тужилаштвима
Koментар: На основу члана16. став1. Закона
о изменама и допунама Закона о буџетском
систему
Извор верификације: ДВТ

Програмска активност: 0013 - Спровођење тужилачких активности Основних јавних тужилаштава
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о јавном тужилаштву, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Одлука о броју заменика јавних тужилаца, Законик о
кривичном поступку
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке фунције. Омогућавање једнакости у приступу правди. Остваривање права грађана на суђење у разумном року.
Контролне активности над материјално финансијским пословањем тужилаштава и наставак регионалне и међународне сарадње и реализација међународних
пројеката
Циљ 1: Ефикасно спровођење тужилачке активности у јавним тужилаштвима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

75

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Одрживост буџета за
истрагу
Koментар: Закоником о
кривичном поступку, чија је
примена започела 2013.
године, уведена је
тужилачка истрага, чиме је
терет истраге (као једна од
економски највећих ставки
судског поступка) пао са
терета суда управо на
терет тужилаштва.
Трошкови истраге који
падају на терет
тужилаштва су значајно
скочили, али то није било
праћено адекватним
увећањем буџета ниједне
године. Тужилаштва се, од
2014. године, због
неадекватног буџета за
потребе истраге, суочавају
са енормним дуговањима
који се увећавају
трошковима извршења и
камата (види анализу
Светске банке о дуговањима
на сајту www.dvt.jt.rs). Ради
извршавања обавеза према
повериоцима из истраге,
сваке године је потребна
интервенција из буџетских
резерви. Уколико би Државно
веће тужилаца располагало
средствима довољним за
измирење обавеза које
настају на име трошкова
истраге, потраживања би
била благовремено
исплаћена и не би се
креирала дуговања и нови
трошкови у вису камата и
извршења. У 2016. години
буџет Већа за истрагу
износио је само 50% укупних
потраживања, због чега је
била неопходна буџетска
интервенција. На крају 2017.
Године очекујемо нешто
повољнији тренд и
предвиђамо да је базна
вредност подигнута са 50%
из 2016. године на 67%.
Повећање базне вредности
на 100% је пре свега у
интересу буџета Републике
Србије, јер би се на тај начин
спречило креирање
додатних трошкова
(трошкова камата и
извршења), а истовремено
повећала ефикасност
поступања и поверење
грађана у правосуђе.
Повећање базне вредности
на 100% суштински би
довело до уштеде.
Извор верификације: јавна
тужилаштва

%

2016

50

100

2. Стопа решених предмета
по носиоцу јавнотужилачке
функције
Koментар: Државно веће
тужилаца је 2016 и 2017
године спровело анализу
потребног броја заменика
јавних тужилаца ради
подизања ефикасности рада
јавних тужилаштава у
Републици Србији. Анализа је
доступна на сајту Државног
већа тужилаца
(www.dvt.jt.rs). Из закључака
Анализе произилази да
постоји велика
дискрепанција у броју
заменика јавних тужилаца и
оптерећености бројем
предмета у различитим
тужилаштвима што утиче
на ефикасност поступања и
доступност правде. Због
наведеног, стављене су
препоруке у погледу
потребног броја заменика
јавних тужилаца и
препоруке превазилазе
постојећу систематизацију.
Ипак, имајући у виду тренд
буџетске штедње, Државно
веће тужилаца је
приступило рационалном
упрвљању људских ресурса и
расписало конкурсе за
непопуњена места носилаца
јавнотужилачких функција
само у тужилаштвим где је
то било неопходно и хитно,

76

100

100

то било неопходно и хитно,
а ради спречавања других
могућих штета и трошкова
(нпр. у виду тужби за
повреду права на суђење у
разумном року). Циљ
Државног већа тужилаца је
да се базна вредност –
clearance rate пристиглих
предмета не спушта испод
постојећег ниског нивоа од
80% и да дође до благог
повећања до 85%. Уколико би
се у наредним годинама
наставило са трендом
благог раста људских
ресурса очекујемо да би до
2020. године могли да имамо
повећање ефикасности
поступања и стабилизације
система на 95% clearance
rate што би значајно
допринело унапређењу
перцепције грађана у односу
на приступ правди. Ипак, с
обзиром на изузетно високу
стопу „старих предмета“ –
backlog cases, у
јавнотужилачком систему
је неопходно привремено
дизање базне вредности на
преко 100% како би се, поред
новопристиглих предмета,
решавали и предмети
заостали из претходних
година. Напомињем да базна
вредност од 80%
подразумева да се сваке
године у наредну годину
преноси 20% предмета,
тако да се број старих
предмета у року од само 3
године увећава на 60%.
Неопходно је и напоменути
да је само 2014. године (при
преласку истраге са судова
на тужилаштва) у
тужилаштва из суда
пристигао велики број
старих предмета (скоро
једногодишњи редовни
прилив). Дакле, при
постојећем стању, није
довољно само повећање
базне вредности (решавања
редовног годишњег прилива
предмета), већ њено
привремено повећање преко
100% како би се спречило
стварање старих предмета
– backlog и започело њихово
решавање. Ипак, с обзиром
на мере штедње, тако
значајно повећање базне
вредности није могуће и ова
активност ће бити
остављена за период када
реализација буде могућа.
Извор верификације: јавна
тужилаштва

%

2016

90

Циљ 2: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

92

93

95

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

47

50

50

1. Полна структура
руководилаца у Основним
јавним тужилаштвима
Koментар: На основу
члана16. став1. Закона о
изменама и допунама Закона
о буџетском систему
Извор верификације: ДВТ

%

2016

41

Програмска активност: 0014 - Административна подршка раду Основних јавних тужилаштава
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва
Правни основ: Закон о Јавним тужилаштвима и Закон о платама државних службеника и намештеника
Опис: У оквиру ове активности обављају се послови и задаци из надлежности Тужилаштва у кривичним и другим предметима; стручни и административни послови
који се односе на послове вршења тужилачке управе, остваривање права из радног односа и вођење кадровске евиденције; административни послови вођења
уписника, пријема и отпремања поште, вођење уписника и евиденција о кретању премета, израда годишњих и периодичних извештаја о раду, достава и
експедиција поште, архивирање завршених предмета, као и други послови везани за рад писарнице и други послови у вези са радом и потребама Тужилаштва.

Циљ 1: Ефикасно пружање административне подршке спровођењу тужилачке активности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

77

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат
испоштованости рокова
прописаних у складу са ЗКПом
Koментар: Повећање
процента испоштованости
рокова прописаних у складу
са ЗКП-ом
Извор верификације:
Извештај сектора за
правосуђе

%

2017

100

100

100

100

Раздео 9
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Опште образложење корисника:
Државно правовранилаштво је законски заступник државних органа, посебних организација и јавних установа чији је оснивач Република Србија.
Државно правобранилаштво на захтев другог правобранилаштва, односно јединице локалне самоуправе, пружа стручну помоћ или преузима заступање, а када је поступањем другог
правобранилаштва повређен јавни интерес, Правобранилаштво може преузети поступање.
Веома значајна функција Државног правобранилаштва је давање правних мишљења на нацрте правних послова, које закључују субјекти које заступа, ако ти правни послови за предмет имају
имовинска права и обавезе Републике Србије, односно тих субјеката.
Функција Државног правобранилаштва у заштити имовинских права и интереса Републике Србије огледа се у давању правних мишљења о одређеним имовинско-правним питањима је веома битна и
подразумева да Државно правобранилаштво даје правна мишљења субјектима које заступа.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0004 - Правна заштита имовине и заступање интереса Републике Србије пред домаћим судовима
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о правобранилаштву
Опис: Заступање државних органа, посебних организација и јавних установа чији је оснивач Република Србија, пред органима управе, домаћим судовима и другим
надлежним органима.
Циљ 1: Повећање процента излазака на рочишта које директно зависи, с једне стране, од броја заказаних рочишта и с друге стране, од броја правобранилачких помоћника са овлашћењем за
заступање који су запослени у Државном правобранилаштву
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Присутност рочиштима
Koментар: Бољи резултат
је повећана излазност
Извор верификације:
Записник са расправе

1/100

2017

0,3172

0.35

0.37

0,39

Програмска активност: 0005 - Правна заштита имовине и заступање интереса Републике Србије пред међународним судовима
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о правобранилаштву
Опис: Заступање државних органа, посебних организација и јавних установа, чији је оснивач Република Србија, пред арбитражним, инвестиционим судовима

Циљ 1: Број пресуда и одлука у корист Републике Србије пред арбитражним судовима у којима је захтев одбијен у претежном делу.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1/100

2017

1

1

1

1

1. Број пресуда и одлука
Koментар: Показатељ
ефикасности рада Државног
правобранилаштва у
заступању имовинско
правних интереса Републике
Србије пред арбитражним
судовима, при чему се под
бројем пресуда/одлука у
корист РС сматрају одлуке у
којима је захтев одбијен у
претежном делу.
Извор верификације: Одлуке
арбитражног суда

Програмска активност: 0006 - Администрација и управљање и рад писарнице
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о правобранилаштву
Опис: Адекватна подршка и сервис у обављању стручних послова Државног правобранилаштва
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Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Програм 1001 – Заштита људских и мањинских права пред страним судовима, обухвата скуп активности везаних за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска
права, уколико је пресудом и одлуком Европским судом за људска права утврђено да је Република Србија прекршила одредбе Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода и додатних протокола уз Конвенцију и уколико је држава обавезана да изврши исплату накнаде на име материјалне штете.
Циљ 1: Смањење броја представки у раду поднетих против Републике Србије пред Европским судом ефикасним учествовањем у решавању спорова
Циљна вредност у 2019.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
1. Проценат смањења представки
Koментар: Делимично приказује
ефикасност рада запослених у Одељењу које
заступа Републику Србију пред Европским
судом
Извор верификације: Европски суд

1/100

2017

0,3

25

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

10

Програмска активност: 0039 - Заштита људских и мањинских права пред страним судовима
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о правобранилаштву
Опис: Заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права
Циљ 1: Смањење броја представки у раду поднетих против Републике Србије пред Европским судом ефикасним учествовањем у решавању спорова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат смањења
представки
Koментар: Делимично
приказује ефикасност рада
запослених у Одељењу које
заступа Републику Србију
пред Европским судом
Извор верификације:
Европски суд

1/100

2017

0,3

25

10

10

Раздео 10
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Опште образложење корисника:
На основу чл. 37. ст. 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл.гласник РС“, бр.79/05 и 54/07), Заштитник грађана доставља Влади Републике Србије, преко министарства финансија, Предлог финансијског
плана за период 2019. - 2021. године.
Овим актом Заштитник грађана доставља Предлог финансијског плана за период 2019-2021.године.
И овом приликом указујемо на потребу да се посебна пажња посвети специфичностима овог независног државног органа и његовом месту у државном уређењу Републике Србије, односно посебним
елементима које га чине специфичним директним корисником буџета Републике Србије.
Заштитник грађана Републике Србије је независан и самосталан државни орган, уведен у правни поредак Републике Србије 2005. године Законом о Заштитнику грађана (у даљем тексту овог сегмента:
Закон) и, накнадно, утврђен Уставом Републике Србије (у даљем тексту: Устав). Надлежност Заштитника грађана је да контролише законитост и правилност рада органа управе у вези са остваривањем
индивидуалних и колективних права грађана, да штити и унапређује људске и мањинске слободе и права грађана.
Независност Заштитникa грађана је један од основних принципа у раду институције, који је преузет из међународних докумената о омбудсману и који подразумева да је Заштитник грађана
организационо и функционално одвојен од органа управе , чији рад контролише. Из принципа о независности произилази и принцип самосталности Заштитника грађана, који подразумева да
самостално обавља послове из своје надлежности, односно који забрањује било коме да утиче на његов рад и поступање.
Заштитника грађана бира Народна скупштина и он за свој рад, према Уставу и Закону, одговара Народној скупштини. Заштитник грађана поступа у оквиру Устава, закона, других прописа и општих
аката, као и ратификованих међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права.
Заштитник грађана контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа и
установа којима су поверена јавна овлашћења. Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда, судова и јавних тужилаштава.
Поред права на покретање и вођење поступка контроле рада органа јавне управе, Заштитник грађана може да пружањем добрих услуга, посредовањем између грађана и органа управе и давањем
савета и мишљења о питањима из своје надлежности, делује превентивно, у циљу унапређења рада органа управе и унапређења заштите људских слобода и права.
Заштитник грађана има и право законодавне иницијативе. Тако може предлагати законе из своје надлежности, подносити иницијативе за измену или доношење нових прописа ако сматра да до
повреде права грађана долази због њихових недостатака или ако је то од значаја за остваривање и унапређивање права грађана. Заштитник грађана овлашћен је и да Влади и Народној скупштини
даје мишљења o прописима у припреми. Такође, Заштитник грађана је овлашћен да покрене поступак пред Уставним судом за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката.
Заштитник грађана, поред функције и надлежности прописане Уставом и Законом о заштитнику грађана, има и функцију и надлежности које је добио након ступања на снагу Закона о допуни Закона о
ратификацији опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака („Сл.гласник РС – Међународни уговори“, број 7/2011), којим је у
члану 2а одређен Заштитник грађана да обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре.
Заштитник грађана је препознат као орган који своје поступање базира на Париским принципима, а због чега је априлу месецу 2010. године у „А“ статусу акредитован као Национална институција за
људска права у систему Уједињених нација.
У релативно брзом поступку ослобођеном претераних формалности, Заштитник грађана контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа
управе, ако је реч о повреди републичких закона, других прописа и општих аката. Заштитник грађана испитује (Устав и Закон кажу – контролише) да ли је неки орган јавне управе законито и правилно
радио у ствари која се тиче права, слобода или на закону заснованих интереса грађана. Ако то није био случај, Заштитник грађана констатује пропуст и препоручује како га отклонити у том и другим
случајевима.
Много више него формално поштовање закона, Заштитник грађана испитује етичност, савесност, непристрасност, стручност, сврсисходност, делотворност, поштовање достојанства странке и остале
особине које треба да карактеришу јавну управу какву грађани с пуним правом очекују од оних које као порески обвезници плаћају.
Препоруке, ставови и мишљења Заштитника грађана нису правно обавезујући. Посао Заштитника грађана није да принуди, већ да снагом аргумената, али и институционалним и личним ауторитетом,
увери у неопходност отклањања пропуста и унапређивања начина рада.
Органи управе, међутим, имају законску обавезу да сарађују са Заштитником грађана, омогуће му приступ својим просторијама и ставе на располагање све податке којима располажу, без обзира на
степен тајности (када је то од интереса за поступак који се води). Непоштовање ових законских обавеза основ је за покретање одговарајућих дисциплинских и других поступака. Заштитник грађана
може да препоручи разрешење функционера кога сматра одговорним за повреду права грађана, да иницира покретање дисциплинских поступака против запослених у органима управе, да поднесе
захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка.
Из свих наведених разлога предвиђено је да целокупна делатност и функција Заштитника грађана представљају један приоритетни програм, са две програмске активности и у том смислу су и
приказана у наменској апликацији.
Такође, чињеница је да институција Заштитника грађана није део извршне власти, упркос томе што се на запослене у њеној Стручној служби примењују прописи који уређују радне односе у државним
органима.
Укупно планирана средства у пројекцијама за наредне године, представљају минимум средстава неопходних за остваривање функције и надлежности Заштитника грађана.
Заштитник грађана је Предлог финансијског плана за период 2019. - 2021. годину израдио применом критеријума и методологије која се односи и на друге буџетске кориснике, али пре свега имајући у
виду да годишња средства за рад Заштитника грађана треба да буду довољна да омогуће његово делотворно и ефикасно остваривање функције, као и да буду у складу са макроекономском
политиком Републике. Из тог разлога Заштитник грађана увек приликом планирања предвиђа максималне мере штедње и рационалног трошења средстава неопходних за извршавање надлежности,
али увек до нивоа који обезбеђује функционисање органа и омогућавање вршења основне функције-контроле рада органа јавне власти на целој територији Републике.
Са пуним уважавањем објективних тешкоћа у обезбеђивањеу средстава за извршење буџета Републике Србије, институција републичког омбудсмана и ако независни државни орган, апсолутно је
спремна да на сваки начин подели судбину свих корисника буџета. Због тога се у овом органу коришћење буџетских средстава врши транспарентан начин, у наменске сврхе, искључиво ради
омогућавања вршења уставних и законских овлашћења и надлежности. Наиме, од самог почетка постојања, а не само од почетка економске кризе, ова институција има максимално рестриктиван став
према тзв. дискреционим расходима, што се може утврдити и из нашег финансијског извештаја и поређења са неким другим државним органима и највишим државним функционерима.
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Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Програм произилази из надлежности Заштитника грађана која је регулисана законом и која прописује да је Заштитник грађана независтан државни орган који се стара о заштити и
унапређењу људских и мањинских права и слобода контролишући рад органа државне управе и других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења.
Послове из своје надлежности Заштитник грађана обавља поступајући по притужбама грађана као и по сопственој иницијативи. Осим тога, Заштитник грађана има право да подноси
иницијативе за измену или допуну закона и других прописа и општих аката у циљу унапређења људских права, као и да покреће поступке пред Уставним судом за оцену уставности и
законитости закона, других прописа и општих аката.
Осим надлежности које су регулисане Законом о Заштитнику грађана, овом органу је 2011. године Законом о допуни Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против
тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака, прописано је да обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре.

Циљ 1: Унапређење рада органа јавне власти
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

97

105

110

115

проценат

2017

65

70

72

74

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број активности и других видова
сарадње са међународним
организацијама и учешће у њиховом раду
Koментар: Повећати ниво заштите
људских и мањинских права пред органима
управе -однос између броја покренутих
поступака Заштитника грађана и броја
обустављених поступака након
отклоњених неправилности од стране
органа управе
Извор верификације: Извештаји
Заштитника грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника грађана, извештаји
дражавних органа , Службени гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

2. Проценат прихваћених препорука,
мишљења, иницијатива Заштитника
грађана у односу на усвојене, упућене као
и број других активности којима је
утицано на рад органа јавне власти
Koментар: Проценат прихваћених
препорука, мишљења, иницијатива
Заштитника грађана у односу на усвојене,
упућене као и број других активности
којима је утицано на рад органа јавне
власти
Извор верификације: Извештаји
Заштитника грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника грађана, извештаји
дражавних органа , Службени гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

Циљ 2: Спровођење опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казненеих поступака
Циљна вредност у 2019.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
1. Проценат препорука по којима су
органи јавне власти поступили у односу на
упућен
Koментар: Проценат препорука по којима су
органи јавне власти поступили у односу на
упућен
Извор верификације: Извештаји
Заштитника грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника грађана, извештаји
дражавних органа , Службени гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

проценат

2017

58

65

70

75

Циљ 3: Повећати доступност Заштитника грађана и информисаност грађана о надлежностима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

85

110

130

150

број

2017

12180

12380

12480

12580

1. Укупан број јавних иступања
Заштитника грађана
Koментар: Повећати доступност
Заштитника грађана и информисаност
грађана о надлежностима овог органа
Извор верификације: Извештаји
Заштитника грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника грађана, извештаји
дражавних органа , Службени гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

2. Укупан број обраћања грађана
Koментар: Повећати доступност
Заштитника грађана и информисаност
грађана о надлежностима овог органа
Извор верификације: Извештаји
Заштитника грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника грађана, извештаји
дражавних органа , Службени гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе
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Циљ 4: Оснаживање жена да се обраћају за заштиту и остваривање својих права
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

1629

1829

2100

2500

број

2017

2500

2700

2850

3000

број

2017

130

180

200

230

1. Број притужби које су поднеле жене
Koментар: Радити на превенцији тортуре и
других облика нечовечног поступања или
кажњавања лица лишених слободе - Однос
између броја упућених и спроведених
препорука од стране органа којима су
упућене
Извор верификације: Извештаји
Заштитника грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника грађана, извештаји
дражавних органа , Службени гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

2. Број притужби које су поднели
мушкарци
Koментар: Радити на превенцији тортуре и
других облика нечовечног поступања или
кажњавања лица лишених слободе - Број
заједничких иницијатива са органима управе
и НПМ-овима других земаља у области
превенције тортуре над лицима лишеним
слободе
Извор верификације: Извештаји
Заштитника грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника грађана, извештаји
дражавних органа , Службени гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

3. Повећање броја притужби жена жртава
насиља, припаднице националних
мањина и жена са инвалидитетом
Koментар: Повећање броја притужби жена
жртава насиља, припаднице националних
мањина и жена са инвалидитетом
Извор верификације: Извештаји
Заштитника грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника грађана, извештаји
дражавних органа , Службени гласник
Републике Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМ-ово
Југоисточне Европе

Програмска активност: 0009 - Контрола законитости поступања органа јавне управе
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закони, подзаконски акти, националне стратегије и међународне конвенције који регулишу области унапређења људских и мањинских права са
фокусом на области којима Заштитник грађана посвећује посебну пажњу у свом раду.
Опис: У свом раду Заштитник грађана посебну пажњу посвећује унапређењу права националних мањина, особа са инвалидитетом, права детета, права лица
лишених слободе као и остваривању родне равноправности. Послове из своје надлежности Заштитник грађана обавља поступајући по притужбама грађана као и по
сопственој иницијативи. Заштитник грађана промовише људска и мањинска права делујући превентивно, кроз интензивну сарадњу са државним органима,
локалним заштитницима грађана, организацијама цивилног друштва, другим независним институцијама у земљи и иностранству као и са међународним
организацијама које се баве промоцијом и заштитом људских права, затим кроз сарадњу с медијима, издавачку делатност, истраживања о стању људских права,
обуке релевантних актера о надлежностиам институције и људским правима, упућивање посебних извештаја о степену остваривања људских права у различитим
областима, организовање јавних скупова, интернет страницу и подстранице, итд.
Циљ 1: Унапређење ефикасности и транспарентности рада органа јавне власти а нарочито у односу на права националних мањина, особама са инвалидитетом, права детета, права лишених слободе,
права ЛГБТИ особа и остваривање принципа родне равноправности
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

207

220

230

250

1. Број неправилности у
раду органа јавне власти
које је размотрио
Заштитник грађана у
односу на рањиве групе, у
току године (фокус на
правима националних
мањина, особама са
инвалидитетом, права
детета, права лишених
слободе, права ЛГБТИ
особа и остваривање
принципа родне
равноправности)
Koментар: Број
неправилности у раду
органа јавне власти које је
размотрио Заштитник
грађана у односу на рањиве
групе, у току године (фокус
на правима националних
мањина, особама са
инвалидитетом, права
детета, права лишених
слободе, права ЛГБТИ особа
и остваривање принципа
родне равноправности)
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе
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2. Број неправилности у
раду органа јавне власти
које је размотрио
Заштитник грађана, у току
године
Koментар: Број
неправилности у раду
органа јавне власти које је
размотрио Заштитник
грађана, у току године
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе

број

2017

490

550

600

650

проценат

2017

95

95

95

95

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

25

25

25

25

број

2017

42

50

55

60

3. Проценат размотрених
притужби грађана у односу
на примљене у току
године, у складу са
Законом о Заштитнику
грађана (дата саветодавна
правна помоћ, односно
испитани су наводи о
кршењу људских права)
Koментар: Проценат
размотрених притужби
грађана у односу на
примљене у току године, у
складу са Законом о
Заштитнику грађана (дата
саветодавна правна помоћ,
односно испитани су наводи
о кршењу људских права)
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе

Циљ 2: Унапређење законодавног оквира
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број достављених
извештаја, поуњених
упитника и прилога којим
се извештава о
оставривању људских
права и слобада
међународним
организацијама и мрежама
омбудсмана
Koментар: Број
достављених извештаја,
поуњених упитника и
прилога којим се извештава
о оставривању људских
права и слобада
међународним
организацијама и мрежама
омбудсмана
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе

2. Број упућених
законодавних иницијатива,
мишљења на законе и
друге прописе и предлог
Заштитника грађана за
оцену уставности
Koментар: Број упућених
законодавних иницијатива,
мишљења на законе и друге
прописе и предлог
Заштитника грађана за
оцену уставности
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе
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Циљ 3: Промоција људских права и слобода са фокусом на права националних мањина, особама са инвалидитетом, права детета, права лишених слободе, права ЛГБТИ особа и остваривање
принципа родне равноправности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број активности панела
младих саветника
Заштитника грађана
Koментар: Број активности
панела младих саветника
Заштитника грађана
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе

број

2017

80

90

100

120

број

2017

50

55

60

65

број

2017

19

23

26

30

2. Број активности: панела,
конференија, екудација,
обука и број посебних
извештаја
Koментар: Број активности:
панела, конференија,
екудација, обука и број
посебних извештаја
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе

3. Број учешћа јединица
локалне самоуправе на
конкурсу за награду
приступачности
Koментар: Број учешћа
јединица локалне самоуправе
на конкурсу за награду
приступачности
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе

Програмска активност: 0010 - Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака (НПМ)
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о допуни Закона о ратификацији опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и
поступака
Опис: Законом о допуни Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или
поступака, Заштитнику грађана је 2011. године прописано да обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре. Овај механизам је успостављен са
циљем свеобухватног и сталног надзора поступања државе у области превенције тортуре против лица лишених слободе. Национални механизам за превенцију
тортуре би требало да својим континуираним посетама установама у којима се налазе лица лишена слободе одврати све државне органе и службена лица од било
каквог облика злостављања и усмери државу ка стварању животних услова у местима где су смештена лица лишена слободе у складу са опште прихваћеним
стандардима. Послове Националног механизма за превенцију тортуре Заштитник грађана обавља заједно са Покрајинским омбудсманом, а у сарадњи са
невладиним организацијама за заштиту људских права које посебну пажњу посвећују правима лица лишених слободе.
Послови НПМ-а обухватају: Посете установама у којима се налазе лица лишена слободе; обављање припремних активности за посете и координација рада
екстерних субјеката који учествују у посетама (Покрајински омбудсман, невладине организације и експерти); сачињавање извештаја о обављеним посетама са
утврђеним недостацима и препорукама за њихово отклањање; организација и спровођење кооперативног дијалога са релевантним органима и организацијама;
сарадња и размена информација са НПМ-овима земаља Југоисточне Европе и релевантним међународним институцијама; уређивање посебне wеб-странице, итд.

Циљ 1: Ускладити поступање државних органа према лицима лишеним слободе са важећим прописима и међународним стандардима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

80

90

1. Број посета установама
где се налазе лица лишена
слободе ради увида у
положај и остваривање
права лица лишених
слободе
Koментар: Број посета
установама где се налазе
лица лишена слободе ради
увида у положај и
остваривање права лица
лишених слободе
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе

број

2017

61

70

83

2. Број посета установама у
којима се налазе жене и
ЛГБТИ особе лишене
слободе (затворима,
притворима,
психијатријским
болницама, социјалним
установама, миграционим
центрима, центрима за
азил итд)
Koментар: Број посета
установама у којима се
налазе жене и ЛГБТИ особе
лишене слободе (затворима,
притворима,
психијатријским болницама,
социјалним установама,
миграционим центрима,
центрима за азил итд)
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе

број

2017

10

20

30

40

број

2017

1

3

5

7

број

2017

309

330

350

370

3. Број тематских извештаја
о положају жена и ЛГБТИ
лишених слободе
Koментар: Број тематских
извештаја о положају жена
и ЛГБТИ лишених слободе
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе

4. Број упућених препорука
датих посећеним
установама и надлежним
органима
Koментар: Број упућених
препорука датих посећеним
установама и надлежним
органима
Извор верификације:
Извештаји Заштитника
грађана са статистиком,
вебсајт Заштитника
грађана, извештаји
дражавних органа ,
Службени гласник Републике
Србије, вебсајт Народне
скупштине , извештаји НПМово Југоисточне Европе

Раздео 11
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Опште образложење корисника:
1. ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
а. Званични назив и адреса
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 15
б. Опис послова и организација
Акт којим је орган основан:
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), донетим у новембру 2004. године установљен је Повереник за информације од
јавног значаја, као самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, са задатком да штити остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Доношењем Закона о заштити података о личности ("Службрни гласник РС" бр. 97/08 и 104/09-др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12) у октобру 2008.године Повереник за информације од јавног значаја
добија нове надлежности на заштити података о личности и по закону, наставио је са радом као Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем тексту:
Повереник), у истом статусу.
Надлежности Повереника
Надлежности Повереника утврђенe су Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о заштити података о личности.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Надлежности Повереника утврђенe су Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о заштити података о личности.
Према чл.1. и 35. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Повереник обезбеђује остваривање права јавности да зна, штити остваривање права на слободан приступ
информацијама којима располажу органи јавне власти.
Према чл.1. и 44. Закона о заштити података о личности Повереник обезбеђује заштиту података о личности.
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Циљ 1: Унапређено остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Проценат увећања

2017

676

1%

1%

1%

Проценат умањења

2017

3680

10%

10%

10%

Проценат смањења

2017

31204

10%

10%

10%

Проценат

2017

78%

93%

93%

93%

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Проценат

2017

3813

1%

1%

1%

Проценат смањења

2017

346

2%

2%

2%

Проценат повећања

2017

935

3%

3%

3%

Проценат повећања

2017

473

2%

2%

2%

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

комад

2017

0

1

1

1

1. Број објављених информатора о раду
органа јавне власти на интернет страници
органа
Koментар: Број објављених информатора о
раду органа јавне власти на интернет
страници органа
Извор верификације: Извештај Повереника

2. Број поднетих жалби Поверенику због
немогућности остваривања права на
приступ информацијама од јавног значаја
Koментар: Број поднетих жалби Поверенику
због немогућности остваривања права на
приступ информацијама од јавног значаја
Извор верификације: Извештај Повереника

3. Број упућених захтева органима јавне
власти за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја
Koментар: Број упућених захтева органима
јавне власти за остваривање права на
приступ информацијама од јавног значаја
Извор верификације: Извештај Повереника

4. Проценат успешности интервенција
Повереника поводом остваривања права
на приступ информацијама од јавног
значаја Komentar: Поступање органа јавне
власти по налозима Повереника, а мери
се бројем позитивно решених предмета
тражилаца информација, а по налогу
Повереника
Koментар: Проценат успешности
интервенција Повереника поводом
остваривања права на приступ
информацијама од јавног значаја Komentar:
Поступање органа јавне власти по
налозима Повереника, а мери се бројем
позитивно решених предмета тражилаца
информација, а по налогу Повереника
Извор верификације: Извештај Повереника

Циљ 2: Унапређено остваривање права на заштиту података о личности
Назив индикатора
1. Број активности и остварених контаката
у циљу промовисања права на заштиту
податак о личности
Koментар: Број активности и остварених
контаката у циљу промовисања права на
заштиту податак о личности
Извор верификације: Извештај Повереника

2. Број жалби и представки у случају
непоштовања права на заштиту података
о личнва из области заштите података о
личности
Koментар: Број жалби и представки у
случају непоштовања права на заштиту
података о личнва из области заштите
података о личности
Извор верификације: Извештај Повереника

3. Број надзора по сопственој иницијативи
и предлогу странака на остваривање
права из области заштите података о
личности
Koментар: Број жалби и представки у
случају непоштовања права на заштиту
података о личности
Извор верификације: Извештај Повереника

4. Проценат успешности интервенције
Повереника поводом остваривања права
на заштиту података о личности Komentar:
Поступање органа јавне власти по
налозима Повереника, а мери се бројем
позитивно решених предмета поводом
остваривања права на заштиту података о
личности, а по налогу Повереника
Koментар: Проценат успешности
интервенције Повереника поводом
остваривања права на заштиту података
о личности Komentar: Поступање органа
јавне власти по налозима Повереника, а
мери се бројем позитивно решених
предмета поводом остваривања права на
заштиту података о личности, а по налогу
Повереника
Извор верификације: Извештај Повереника

Циљ 3: Родна анализа органа
Назив индикатора
1. Родна анализа органа
Извор верификације: извештај органа
надлежног за спровођење анализе
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Програмска активност: 0011 - Доступност информација од јавног значаја и заштита података о личности
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
Закон о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр. 97/08 и 104/09-други закон)
Стратегија заштите података о личности („Службени гласник РС“број 58/10)
Национална стратегија за борбу против корупције у РС за период од 2013.-2018. године са Акционим планом за спровођење националне стратегије за борбу против
корупције у РС за период од 2013-2018. године ("Сл.Гласник РС бр.79/13")
Стратегија реформе јавне управе у РС ("Сл.Гласник РС бр.9/14 и 42/14"),
Закон о потврђивању споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и РС са друге стране
("Сл.Гласник РС"-Међународни уговору бр. 83/2008)
Опис: Надлежности Повереника утврђенe су Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о заштити података о личности.
Према чл.1. и 35. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Повереник обезбеђује остваривање права јавности да зна, штити остваривање
права на слободан приступ информацијама којима располажу органи јавне власти.
Према чл.1. и 44. Закона о заштити података о личности Повереник обезбеђује заштиту података о личности.
Циљ 1: Ефикасно спровођење права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број активности и
остварених контаката у
циљу промовисања права
на заштиту податак о
личности
Koментар: Број активности
и остварених контаката у
циљу промовисања права на
заштиту податак о
личности
Извор верификације:
Извештај Повереника

Проценат

2017

3813

1%

1%

1%

Проценат смањења

2017

346

2%

2%

2%

Проценат повећања

2017

935

3%

3%

3%

Проценат умањења

2017

3680

10%

10%

10%

Проценат смањења

2017

31204

10%

10%

10%

2. Број жалби и представки
у случају непоштовања
права на заштиту података
о личности
Koментар: Број жалби и
представки у случају
непоштовања права на
заштиту података о
личности
Извор верификације:
Извештај Повереника

3. Број надзора по
службеној дужности и
захтеву странке на
остваривању права из
области заштите података о
личности
Koментар: Број надзора по
службеној дужности и
захтеву странке на
остваривању права из
области заштите
података о личности
Извор верификације:
Извештај Повереника

4. Број поднетих жалби
Поверенику због
немогућности остваривања
права на приступ
информацијама од јавног
значаја
Koментар: Број поднетих
жалби Поверенику због
немогућности остваривања
права на приступ
информацијама од јавног
значаја
Извор верификације:
Извештај Повереника

5. Број упућених захтева
органима јавне власти за
остваривање права на
приступ информацијама од
јавног значаја : Поступање
органа јавне власти по
налозима Повереника, а
мери се бројем позитивно
решених предмета
тражилаца информација, а
по налогу Повереника
Koментар: Број упућених
захтева органима јавне
власти за остваривање
права на приступ
информацијама од јавног
значаја : Поступање органа
јавне власти по налозима
Повереника, а мери се бројем
позитивно решених
предмета тражилаца
информација, а по налогу
Повереника
Извор верификације:
Извештај Повереника
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Циљ 2: Родна анализа органа
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

комад

2017

0

1

1

1

комад

2018

0

1

1

1

1. Родна анализа органа
Koментар: Koментар: У
складу са чланом 2. Закона о
буџетском систему, родно
одговорно буџетирање
представља увођење
принципа родне
равноправности у буџетски
процес, што подразумева да
се мора извршити родна
анализа у Служби
Повереника и
реструктурирање прихода и
расхода са циљем
унапређења родне
равноправности.
Први корак у овом
процесу свакако је родна
анализа коју је неопходно да
изврше организације или
појединци стручни за ову
област. Тако да део
додатних средстава која се
траже предвиђен је и за ову
активност.
Извор верификације:
извештај органа надлежног
за спровођење анализе

2. софтвер за
прилогођавање
доступности веб портала
Повереника слепим и
слабовидим лицима
Koментар: софтвер за
прилогођавање
доступности веб портала
Повереника слепим и
слабовидим лицима
Извор верификације:
извештај органа надлежног
за спровођење анализе

Раздео 12
ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
Опште образложење корисника:Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти je нeзaвисaн, сaмoстaлaн и спeциjaлизoвaн држaвни oргaн фoрмирaн нa oснoву Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje из 2009.
гoдинe. Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, Бранкица Јанковић, изaбрaнa je 27. мaja 2015. гoдинe, oдлукoм Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Србиje. Нoрмaтивни oквир рaдa Пoвeрeникa зa зaштиту
рaвнoпрaвнoсти чинe Устaв Рeпубликe Србиje, рeлeвaнтни мeђунaрoдни дoкумeнти и oпшти и пoсeбни aнтидискриминaциoни зaкoни Рeпубликe Србиje.
Зaдaци oвoг држaвнoг oргaнa су спрeчaвaњe свих видoвa, oбликa и случajeвa дискриминaциje, зaштитa рaвнoпрaвнoсти физичких и прaвних лицa у свим oблaстимa друштвeних oднoсa, нaдзoр нaд
примeнoм прoписa o зaбрaни дискриминaциje, кao и унaпрeђивaњe oствaривaњa и зaштитe рaвнoпрaвнoсти.
Пoвeрeник пo Зaкoну o зaбрaни дискриминaциje имa Стручну службу, кoja му пoмaжe у вршeњу њeгoве нaдлeжнoсти. Стручнa службa je oбрaзoвaнa Прaвилникoм o унутрaшњeм урeђeњу и
систeмaтизaциjи рaдних мeстa нa кojи je сaглaснoст дaлa Нaрoднa скупштинa. Стручну службу чинe сeктoри кao oснoвнe oгрaнизaциoнe jeдиницe, Кaбинeт Пoвeрeникa кao пoсeбнa унутрaшњa
jeдиницa, oдeљeњa и групe.
- Нaдлeжнoст Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти
Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти oвлaшћeн je дa спрoвoди пoступaк пo притужбaмa у случajeвимa дискриминaциje oсoбa или групe oсoбa кoje пoвeзуje истo личнo свojствo. Пoвeрeник je
нaдлeжaн дa примa и рaзмaтрa притужбe збoг дискриминaциje, дaje мишљeњa и прeпoрукe у кoнкрeтним случajeвимa дискриминaциje и изричe зaкoнoм утврђeнe мeрe.
Пoрeд тoгa, Пoвeрeник je дужaн дa пoднoсиoцу притужбe пружи инфoрмaциje o њeгoвoм прaву и мoгућнoсти пoкрeтaњa судскoг или другoг пoступкa зaштитe, укључуjући и пoступaк мирeњa, кao и дa
пoднoси тужбe зa зaштиту oд дискриминaциje, уз сaглaснoст дискриминисaнe oсoбe.
Пoвeрeник je, тaкoђe, нaдлeжaн дa пoднoси прeкршajнe приjaвe збoг aкaтa дискриминaциje инкриминисaних aнтидискриминaциoним прoписимa.
Пoвeрeник je oвлaшћeн дa упoзoрaвa jaвнoст нa нajчeшћe, типичнe и тeшкe случajeвe дискриминaциje, дa прaти спрoвoђeњe зaкoнa и других прoписa, иницирa дoнoшeњe или измeну прoписa рaди
спрoвoђeњa и унaпрeђивaњa зaштитe oд дискриминaциje и дaje мишљeњe o oдрeдбaмa нaцртa зaкoнa и других прoписa кojи сe тичу зaбрaнe дискриминaциje, кao и дa прeпoручуje oргaнимa jaвнe
влaсти и другим лицимa мeрe зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти.
Jeдaн дeo нaдлeжнoсти Пoвeрeникa oднoси сe нa прaћeњe стaњa у oблaсти зaштитe рaвнoпрaвнoсти, o чeму Пoвeрeник пoднoси гoдишњи извeштaj Нaрoднoj скупштини.
У свoм дeлoвaњу Пoвeрeник je дужaн дa успoстaвљa и oдржaвa сaрaдњу сa oргaнимa нaдлeжним зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти и зaштиту људских прaвa нa тeритoриjи aутoнoмнe пoкрajинe и
лoкaлнe сaмoупрaвe.
Нaдлeжнoст Пoвeрeникa je урeђeнa Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje (“Сл. глaсник РС", бр. 22/2009):
"Надлежност Повереника
Члан 33.
Пoвeрeник:
1) прима и разматра притужбе због повреда одредаба овог закона и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере у складу са чланом 40. овог закона;
2) подносиоцу притужбе пружа информације о његовом праву и могућности покретања судског или другог поступка заштите, односно препоручује поступак мирења;
3) подноси тужбе из члана 43. овог закона, због повреде права из овог закона, у своје име а уз сагласност и за рачун дискриминисаног лица, уколико поступак пред судом по истој ствари није већ
покренут или правноснажно окончан;
4) подноси прекршајне пријаве због повреде права из овог закона;
5) подноси годишњи и посебан извештај Народној скупштини о стању у области заштите равноправности;
6) упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације;
7) прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и
других прописа који се тичу забране дискриминације;
8) успоставља и одржава сарадњу са органима надлежним за остваривање равноправности и заштиту људских права на територији аутономне покрајине и локалне самоуправе;
9) препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности."
ВИЗИJA
Србија је отворено и толерантно друштво равноправних људи, које свима пружа једнаке могућности.
MИСИJA
Сузбијање свих облика дискриминације и остваривање пуне равноправности у свим областима друштвеног живота.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Програм укључује све активности које се односе на сузбијање и заштиту од дискриминације и унапређење равноправности
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Циљ 1: Повећање нивоа заштите равноправности
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

265

320

340

350

број

2017

250

310

330

340

број

2017

103

120

130

140

проценат

2016

85,3

87

88

88

1. Број пружених информација грађанима
и примљених притужби грађана
Извор верификације: Годишњи извештај

2. Број пружених информација
грађанкама и примљених притужби
грађанки
Извор верификације: Годишњи извештај

3. Број пружених информација другим
субјектима и примљених притужби других
субјеката
Извор верификације: Годишњи извештај

4. Однос између броја упућених и
спроведених препорука и препорука мера
Извор верификације: Годишњи извештај
Повереника. У годишњем извештају биће
приказан и однос између броја упућених и
спроведених препорука и препорука мера у
циљу унапређења родне равноправности

Програмска активност: 0012 - Делотворно сузбијање и заштита од дискриминације
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о забрани дикскриминације, међународни документи у области људских права и заштите од дискриминације, уставне норме о забрани
дискриминације и норме садржане у антидискриминационим законима и законима којима се уређују поједине правне области, као и Стратегија превенције и
заштите од дискриминације
Опис: Поступање по притужбама у случајевима дискриминације лица или групе лица које повезује исто лично својство, давање мишљења и препорука и изрицање
законом предвиђених мера; подношење прекршајних пријава и тужби за заштиту од дискриминације; предлагање покретања поступака за оцену уставности и
законитости; упозоравање јавности на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације; праћење спровођења закона и других прописа; иницирање доношења
или измене прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације; давање мишљења о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу
забране дискриминације; препоручивање органима јавне власти и другим лицима мера за остваривање равоправности; праћење стања у области заштите
равноправности; подношење годишњег извештаја о раду и посебних извештаја
Циљ 1: Повећање нивоа унапређења равноправности
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број инфо сесија о родној
равноправности у свим
областима друштвеног
живота

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

20

23

25

27

број

2017

700

710

720

730

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

850

870

870

870

Извор верификације:
Годишњи извештај, WEB
страница повереника

2. Број предузетих мера и
активности за унапређење
равноправности
(oбавештења, саопштења и
упозорења јавности,
мишљења на нацрте
закона и других прописа,
поднети предлози за оцену
уставности и законитости,
иницијативе за доношење
и измену прописа,
извештаји и публикације,
организација и учешће на
радионицама, семинарима,
стручним скуповима и
конференцијама у земљи и
иностранству који се
односе на заштиту од
дискриминације и
унапређење
равноправности,
активности на повећању
видљивости институције)
Извор верификације:
Годишњи извештај

Циљ 2: Повећање нивоа заштите од дискриминације
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број предузетих мера и
активности у заштити од
дискриминације (дата
мишљења, препоруке,
донети закључци и
решења, вођење стратешке
парнице и покренути
прекршајни поступци и
поднете кривичне пријаве
и број случајева
медијације)

број

Извор верификације:
Годишњи извештај
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Пројекат: 4003 - Симулација суђења MOOT COURT
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о забрани дикскриминације, међународни документи у области људских права и заштите од дискриминације, уставне норме о забрани
дискриминације и норме садржане у антидискриминационим законима и законима којима се уређују поједине правне области, као и Стратегија превенције и
заштите од дискриминације
Опис: Пројекат има за циљ упознавање студената/киња са правном праксом и оспособљавање за вођење квалитетне и аргументоване одбране правних ставова у
области заштите од дискриминације. Примена специфичне методологије омогућава да студенти/киње стекну вештине излагања правне аргументације, као
неопходну допуну теоријском знању и стицању искуству. На тај начин се они обучавају за припрему и одбрану у правним стварима из области заштите од
дискриминације пред судовима.
Циљ 1: Побољшање правне заштите од дискриминације маргинализованих група и појединаца
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број пријављених и
оспособљених тимова и
студената/киња у области
заштите од
дискриминације кроз
учешће на такмичењу

број тимова/учесника

2015

26/98

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

26/100

26/100

26/100

Извор верификације:
Годишњи извештај

Пројекат: 4005 - Равноправно до циља
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о забрани дискриминације, међународни документи у области људских права и заштите од дискриминације, уставне норме о забрани
дискриминације и норме садржане у антидискриминационим законима и законима којима се уређују поједине правне области, као и Стратегија превенције и
заштите од дискриминације
Опис: Упознавање грађана и грађанки на Београдском маратону са проблемима са којима се сусрећу особе са инвалидитетом, а који су проузроковани
дискриминацијом. У разговору са запосленима из стручне службе Повереника кроз попуњавање упитника, тестирају своја знања из области дискриминације и
људских права и упознају се са радом Повереника. После попуњеног упитника стручна служба им указује на изражене дискриминаторне ставове и последице које
они производе. Кроз пројекат се особе са инвалидитетом анимирају да учествују у маратону.
Циљ 1: Подизање свести грађанки и грађана о дискриминацији особа са инвалидитеом, упознавање са радом повереника и институционалним механизмима у борби против дискриминације
Назив индикатора
1. Број грађана који су
добровољно попунили
упитник о препознавању
дискриминације
Извор верификације:
Годишњи извештај. Базна
вредност укључује укупан
број грађана и грађанки

2. Број грађанки које су
добровољно попуниле
упитник о препознавању
дискриминације
Извор верификације:
Годишњи извештај. Базна
вредност укључује укупан
број грађана и грађанки.

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број попуњених упитника

2017

193

110

110

110

број попуњених упитника

2017

193

110

110

110

Пројекат: 4006 - Не цени књигу по корицама – Жива библиотека у Србији
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о забрани дискриминације, међународни документи у области људских права и заштите од дискриминације, уставне норме о забрани
дискриминације и норме садржане у антидискриминационим законима и законима којима се уређују поједине правне области, као и Стратегија превенције и
заштите од дискриминације
Опис: Жива библиотека представља иновативну методологију за промовисање људских права, равноправности, борбе против расизма и ксенофобије. Жива
библиотека функционише баш као права библиотека где читаоци долазе да позајме "књигу" на одређено време. На тај начин у директној комуникацији " живе
књиге" читаоцима преносе своја животна искуства и доприносе борби против стереотипа, предрасуда и дискриминације.
Циљ 1: Борба против негативних стереотипа и предрасуда и дискриминације према друштвеним групама и појединцима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број одржаних Живих
библиотека
Извор верификације:
Годишњи извештај

укупан број Живих
библиотека на нивоу године

2015

4

15

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

16

16

Пројекат: 4007 - Превенција и заштита деце од дискриминације
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о забрани дискриминације, међународни документи у области људских права и заштите од дискриминације, уставне норме о забрани
дискриминације и норме садржане у антидискриминационим законима и законима којима се уређују поједине правне области, као и Стратегија превенције и
заштите од дискриминације
Опис: Израда и промоција приручника, водича и извештаја који имају за циљ сузбијање дискриминације деце која је у нашем друштву још увек веома раширена и
неопходно је предузети мере у циљу подизања свести свих друштвених актера. Окупљање младих у оквиру Панела младих је организовање летњих школа, трибина,
дебата, предавања, састанака и радионица за ученице и ученике узраста од 13 до 18 година из целе Србије на тему препознавања стереотипа и предрасуда који
утичу на формирање дискриминаторских ставова.
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Циљ 1: Стварање услова за смањење дискриминације деце и младих
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Одржани скупови
ученика и ученица на тему
смањења дискриминације
деце и младих
Извор верификације:
Годишњи извештај

број

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

11

12

12

Пројекат: 4008 - Јачање локалних антидискриминационих капацитета и институционалних капацитета Повереника за заштиту равноправности
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о забрани дискриминације, уставне норме о забрани дискриминације и норме садржане у антидискриминиционим законима којима се
уређују поједине правне области, Стратегија превенције и заштите од дискриминације, Уговор о гранту између Министарства спољних послова Норвешке и
Повереника за заштиту равноправности бр SRB-17/0015 CPE од 6.12.2017. године - Јачање локалних антидискриминационих капацитета и институционалних
капацитета ПЗР, Меморандум о разумевању између Министарства за европске интеграције Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине
Норвешке који се односи на билатералну сарадњу кроз пројекте, закључен 10. јануара 2018. године у Београду.
Опис: Пројекат ће ојачати техничке капацитете Повереника путем, између осталог, унапређене интерне базе података, редизајнираног веб сајта, и истраживања
ставова о дискриминацији представника свих грана јавне власти на свим нивоима, као и унапређеном капацитету (локалне) јавне администрације за препознавање
случајева дискриминације и спречавању, и то кроз едукативне тренинге за представнике институција на локалу, као и кроз креирање мреже локалних контакт особа
и Повереника за заштиту равноправности. Медијска промоција утицаће на унапређење свести јавности о дискриминацији, нарочито на локалном нивоу. (Коментар:
циљеви и индикатори су одрђени према Уговору о гранту, у складу са потребама извештавања према онатору на основу овог уговора)

Циљ 1: Ојачан део техничких капацитета Повереника за заштиту равноправности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Набављен унапређен
софтвер за базу података
Извор верификације:
Годишњи извештај
Повереника

2. Набављена нова ИТ
опрема (компјутери и
штампачи)
Извор верификације:
Годишњи извештај
Повереника

број нових софтвера

2017

0

1

број

2017

0

22

Циљ 2: Унапређен капацитет ЈЛС за препознавање случајева дискриницаје и реаговање на дискриминацију
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број дистрибуираних
Приручника за
препознавање случајева
дискриминацје пред
органима јавне власти

Циљна вредност у 2019.
год.

број

2017

0

1000

број

2017

0

300

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

0

500

Извор верификације:
Годишњи извештај
Повереника

2. Број обучених
представника јединице
локалне самоуправе (ЈЛС)
Извор верификације:
Годишњи извештај
Повереника

Циљ 3: Повећање свести јавности о дискриминацији нарочито на локалном нивоу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број медијских
извештавања на локалном
нивоу о активностима ПЗР
и дискриминацији
Извор верификације:
Годишњи извештај
Повереника

број објава

2017
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Раздео 13
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Опште образложење корисника:
Опис:
ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРЖАВНОЈ РЕВИЗОРСКОЈ ИНСТИТУЦИЈИ
Државна ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) основана је 2005. године доношењем Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10) (у
даљем тексту: Закон).
Овим законом уређена је делатност, правни положај, надлежност, организација и начин рада Државне ревизорске институције (у даљем тексту: Институција) и друга питања од значаја за њен рад.
Народна скупштина Републике Србије изабрала је Савет Државне ревизорске институције 24. септембра 2007. године. Институција је почела са радом 27. септембра 2007. године када су чланови
Савета полагањем заклетве пред Народном скупштином преузели дужност.
Седиште Институције (у даљем тексту: Институција) је у Београду, на адреси Макензијева 41.
Регистарски број Институције 6003678521, Матични број 17699539, Шифра делатности 8411 и ПИБ 105225241
Опис послова из надлежности Институције
Институција је највиши државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији, самосталан је и независан државни орган, има својство правног лица и за обављање послова из своје
надлежности одговорна је Народној скупштини Републике Србије. У оквиру своје надлежности прописане Законом, Институција планира и обавља ревизију код корисника јавних средстава – директних
и индиректних корисника буџетских средстава Републике, територијалних аутономија и локалних власти; организација обавезног социјалног осигурања; буџетских фондова основаних посебним
законом или подзаконским актом; Народне банке Србије у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом; јавних предузећа, привредних друштава и других
правних лица које је основао директни, односно индиректни корисник јавних средстава; правних лица код којих директни, односно индиректни корисници имају учешће у капиталу, односно у
управљању; правних лица која су основала правна лица у којима држава има учешће у капиталу односно у управљању; правних и физичких лица која примају од Републике, територијалних аутономија
и локалних власти дотације и друга бесповратна давања или гаранције; субјеката који се баве прихватањем, чувањем, издавањем и коришћењем јавних резерви; политичких странака; корисника
средстава ЕУ, донација и помоћи међународних организација, страних влада и невладиних организација; уговорних страна у вези са извршењем међународних уговора, споразума, конвенција и
осталих међународних аката, када је то одређено међународним актом или када то одреди овлашћени орган; и других субјеката који користе средства и имовину под контролом и на располагању
Републике, територијалних аутономија, локалних власти или организација обавезног социјалног осигурања.
У складу са Законом, предмет ревизије су примања и издаци у складу са прописима о буџетском систему и прописима о јавним приходима и расходима; финансијски извештаји, финансијске
трансакције, обрачуни, анализе и друге евиденције и информације субјеката ревизије; правилност пословања субјеката ревизије у складу са законом, другим прописима и датим овлашћењима;
сврсисходност располагања јавним средствима у целости или у одређеном делу; систем финансијског управљања и контроле буџетског система и система осталих органа и организација које су субјект
ревизије Институције; систем интерних контрола, интерне ревизије, рачуноводствених и финансијских поступака код субјекта ревизије; акта и радње субјекта ревизије које производе или могу
произвести финансијске ефекте на примања и издатке корисника јавних средстава, имовину државе, задуживање и давање гаранција као и на сврсисходну употребу средстава којима располажу
субјекти ревизије; правилност рада органа руковођења, управљања и других одговорних лица надлежних за планирање, извођење и надзор пословања корисника јавних средстава; друге области
предвиђене посебним законима, при чему Институција може ревидирати акт о протеклом, текућем, као и о планираном пословању корисника јавних средстава.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2304 - Ревизија јавних средстава
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Опис: Спровођење ревизије јавних средстава
Циљ 1: Објективно извештавање Народне скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о начину трошења јавних средстава и располагању имовином Републике Србије
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. % поднетих годишњих извештаја
Народној скупштини Републике Србије у
односу на годишњи Програм Државне
ревизорске институције
Koментар: Спровођење ревизије јавних
%
2015
100
100
100

Циљна вредност у 2021.
год.

100

средстава
Извор верификације: Извештај о раду
Државне ревизорске институције за 2018.
годину, http://www.dri.rs/cir/dokumenti.html

Циљ 2: Објективно извештавање Народне Скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о примени родно одговорног буџетирања
Циљна вредност у 2019.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

1. % обављене ревизије увођења и
примене родно одговорног буџетирања
код буџетских корисника обухваћених
годишњим Програмом Државне
ревизорске институције
Koментар: Објективно извештавање
Народне Скупштине Републике Србије и свих
заинтересованих страна о примени родно
одговорног буџетирања
Извор верификације: Извештај о раду
Државне ревизорске институције за 2018.
годину http://www.dri.rs/cir/dokumenti.html

%

2017

0

90

Програмска активност: 0001 - Спровођење поступака ревизије
Програм коме припада: 2304 - Ревизија јавних средстава
Правни основ: Закон о Државној ревизорској институцији, Стратегија развоја Државне ревизорске институције за период од 2016. до 2020. године
Опис: Сврха спровођења поступака ревизије је обезбеђивање благовремених и поузданих информација о резултатима рада државних органа, организација и
институција, локалне самоуправе и јавних предузећа
Циљ 1: Пружање благовремене и висококвалитетне услуге ревизије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број ревизорских
производа
Koментар: Спровођење
ревизије јавних средстава
Извор верификације:
Извештај о раду Државне
ревизорских институције за
2018. годину

Број

2014

173

250

253

256

млрд. дин.

2014

2400

2600

2610

2620

2. Обим ревидираних
средстава
Koментар: Спровођење
ревизије јавних средстава
Извор верификације:
Извештај о раду Државне
ревизорске институције за
2018. годину
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Циљ 2: Објективно извештавање Народне Скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о примени родно одговорног буџетирања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % обављене ревизије
увођења и примене родно
одговорног буџетирања
код буџетских корисника
обухваћених годишњим
Програмом Државне
ревизорске институције
Koментар: Објективно
извештавање Народне
Скупштине Републике Србије
и свих заинтересованих
страна о примени родно
одговорног буџетирања
Извор верификације:
Извештај о раду Државне
ревизорске институције за
2018. годину,
http://www.dri.rs/cir/dokumen
ti.html

%

2017

0

90

100

100

Раздео 14
ФИСКАЛНИ САВЕТ
Опште образложење корисника:
Према одредбама чланова 92е и 92ж Закона о буџетском систему, делокруг рада Фискалног савета у области фискалне политике је провера макроекономских и фискалних претпоставки које су
коришћене за израду Фискалне стратегије, даје независну и кредибилну оцену мера економске политике које предлаже Влада, процењује основне фискалне ризике и вероватноћу испуњења
фискалних циљева Владе, процењује у којој мери Влада поштује фискална правила која је утврдила, припрема мишљење на нацрт Фискалне стратегије, припрема и доставља анализу о ревидираној
Фискалној стратегији за одговарајућу фискалну годину и предлог закона о буџету РС, који подразумева и предлог ребаланса и амандмана, припрема за Народну скупштину анализу предлога закона о
завршном рачуну буџета РС, процене о фискалним утицајима предлога других закона, као и амандмана који су поднети у току скупштинске расправе.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2305 - Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Опис: Активности Фискалног савета су:
- провера макроекономских и фискалних претпоставки, коришћених за израду Фискалне стратегије Владе;
- давање независне и кредибилне оцене мера економске политике које предлаже Влада;
- процењивање основних фискалних ризика и вероватноће да ће Влада испунити своје фискалне циљеве;
- процењивање у којој мери је Влада у прошлости поштовала фискална правила;
- давање савета Влади о питањима која се односе на фискалну политику и управљање јавним финансијама;
- подстицање стручних расправа о фискалној политици;
- редовно обавештавање јавности о свом раду.
Циљ 1: Повећање транспарентности и одговорности у вођењу фискалне политике.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број објављених анализа,
мишљења и оцена у току
године

2016

14

15

15

15

1. Јавност рада
Koментар: Фискални савет редовно
обавештава јавност о свом раду кроз
давање саопштења и одржавање
конференција за новинаре, у складу са
Буџетским календаром, према члану 31.
Закона о буџетском систему. Сва
саопштења и урађене анализе, оцене и
мишљења се налазе на сајту Фискалног
савета.
Извор верификације: сајт Фискалног савета

Циљ 2: Aнализа буџета Републике Србије са становишта родно одговорног буџетирања
Назив индикатора
1. Број анализа примене родно
одговорног буџетирања
Извор верификације: сајт Фискалног савета

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број анализа

2018

0

1

1

1

Програмска активност: 0001 - Стручна анализа фискалне политике
Програм коме припада: 2305 - Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност
Правни основ: На основу одредбе члана 92а Закона о буџетском систему је установљен Фискални савет, као независан државни орган, који за обављање послова из
своје надлежности одговара Народној скупштини, а чланом 92ћ истог закона је прописано да се средства за рад Фискалног савета и његових стручних служби
обезбеђују у буџету Републике Србије.
Опис: Програмска активност обухвата средства за редован рад Стручних служби Фискалног савета, односно Сектора за фискалну политику и јавне финансије и
Сектора за заједничке послове.
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Циљ 1: Повећање кредибилности средњорочних фискалних пројекција.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Aнализе
Koментар: Фискални савет,
на основу члана 92ж Закона
о буџетском систему,
припрема и доставља
Народној скупштини анализе
о фискалним утицајима
предлога других закона, као и
амандмана који су поднети у
току скупштинске расправе.
Пошто не можемо да
предвидимо колико ће бити
предлога закона на које ће
Фискални савет дати своју
процену, предвидели смо
најмањи број за 2018. годину.
Извор верификације: сајт
Фискалног савета

број објављених анализа

2018

5

6

6

6

број објављених оцена

2018

3

4

4

4

2. Оцене
Koментар: На основу члана
92ж Закона о буџетском
систему, Фискални савет
припрема и доставља
Народној скушптини оцене
Фискалне стратегије,
Предлога закона о буџету
Републике Србије, Предлога
закона о изменама и
допунама Закона о буџету.
Извор верификације: сајт
Фискалног савета

Раздео 15
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Опште образложење корисника:
Министарство унутрашњих послова обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и
проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; склоништа; обезбеђивање
зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност,
регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравкау граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја,
муниције, експлозивних и одређених других опасних нматерија; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга овог
министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; заштиту од пожара; противградну заштиту; држављанство;
јединствени матични број грађана; електронско вођење података личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне
сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о о избеглицама, као
и друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1403 - Високо образовање у области јавне безбедности
Сектор: 14 - Јавна безбедност
Опис: Програм се односи на остваривање основних, струковних и академских студијских програма свих нивоа за потребе полицијског образовања и друге облике стручногобразовања и
усавршавања од значаја за криминалистичко-полицијске и безбедносне послове. Универзитет обавља и научно истраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања

Циљ 1: Унапређен квалитет и ефикасност основних студија
Назив индикатора
1. Број дипломираних студената у односу
на број уписаних
Koментар: Кроз индикатор се прати
квалитет предавања и уџбеника
Извор верификације: Матичне књиге
уписаних студената на основним
студијама, књиге евиденције о издатим
дипломама и додацима диплома за
основне студије докиментација за
акредитацију установе

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

просек

2018

140/155

140/155

143/158

143/158

просек

2018

90/125

90/125

93/128

93/128

м2/студенту

2016

3,66

4

4

4

месец

2016

5,8

5,6

5,6

5,6

Извор верификације: књиге евиденције о
издатим дипломама и додацима диплома-по
студијским програмима и Матичне књиге
уписаних студенената -по студијским
програмима

2. Број дипломирних студенткиња у
односу на број уписаних
Извор верификације: Матичне њиге
уписаних студената на основним
студијама, књиге евиденције о издатим
дипломама и додацима диплома за
основне студије, документација за
акредитацију установе
Извор верификације: Документација за
акредитацијустудијскихпрограма и
установе

3. Број квадрата простора по студенту
Koментар: Кроз индикатор се прати
квалитет услова студирања
Извор верификације: Документација за
акредитацију студијских програма и
установе
4. Просечна дужина студирања
Koментар: Кроз индикатор се прати
квалитет предавања и уџбеника
Извор верификације: Књиге евиденције о
издатим дипломама и додацима диплома
по студијским програмима и матичне
књиге уписаних студената по студијским
програмима
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5. Просечна оцена наставника на
редовним анкетама студената
Koментар: Кроз индикатор се прати
квалитет предавања
Извор верификације: Извештај о
самовредновању установе

број

2017

4,35

4.56

4.56

4.56

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

6

8

8

8

број

2016

134/189

106/160

106/160

106/160

просек

2019

7

3

3

5

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

312

312

312

312

број

2016

343

360

365

370

број

2016

16

34

37

40

број

2017

187

215

220

225

Циљ 2: Унапређен квалитет студија другог и трећег степена
Назив индикатора
1. Број акредитованих програма
Koментар: Кроз индикатор се прати
квалитет наставног особља и услова
студирања
Извор верификације: Уверење о
акредитацији студијских програма
2. Број дипломираних студената и
студенткиња у односу на број уписаних на
другом степену студија
Koментар: Кроз индикатор се прати
квалитет предавања и уџбеника
Извор верификације: књиге евиденције о
издатим дипломама и додацима диплома
по студијским програмима и матичне
књиге иписаних студената по студијским
програмима
3. Број доктората у односу на број
уписаних студената докторских студија
Koментар: Кроз индикатор се прати
квалитет предавања и уџбеника
Извор верификације: књиге евиденције о
издатим дипломама и додацима диплома
по студијским програмима и матичне
књиге уписаних студената по студијским
програмима

Циљ 3: Унапређен квалитет научно-истраживачке делатности
Назив индикатора
1. Број истраживач/месеци на пројектима
Министарства за науку
Извор верификације: Основни уговори о
реализацији пројеката са анексима и
ауторски уговори о ангажовању на пројекту

2. Број књига, монографија и других
публикација
Koментар: Кроз индикатор се прати
квалитет и продукивност научноистраживачке делатности
Извор верификације: план издавачке
делатности за текућу годину
3. Број објављених радова у релевантним
часописима (категорија М 21, М 22, М 23)
Koментар: Кроз индикатор се прати
квалитет и продукивност научноистраживачке делатности
Извор верификације: картон наставника

4. Број радова на научним скуповима
Koментар: Кроз индикатор се прати
квалитет и продукивност научноистраживачке делатности
Извор верификације: картон наставника

Програмска активност: 0001 - Управљање радом криминалистичко-полицијске академије
Програм коме припада: 1403 - Високо образовање у области јавне безбедности
Правни основ: Закон о полицији, Закон о образовању
Опис: Програм се односи на остваривање основних, струковних и академских студијских програма свих нивоа за потребе полицијског образовања и друге облике
стручногобразовања и усавршавања од значаја за криминалистичко-полицијске и безбедносне послове. Универзитет обавља и научно истраживачки рад кроз
основна, примењена и развојна истраживања

Програм: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама
Сектор: 14 - Јавна безбедност
Опис: Министарство унутрашњих послова обавља послове државне упрааве који се односе на: заштиту од пожара, противградну заштиту; контрола промета и превоза опасних материја

Циљ 1: Ефикасније реаговање и одговор у ванредним ситуацијама
Назив индикатора
1. Просечно време локализације и
ликвидације пожара
Извор верификације: Извештај Сектора за
ванредне ситуације

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

минут

2017

20,8 минута

20

19,6

19,6

минут

2017

12,6

12.2

12

12

2. Просечно време потребно за излазак на
интервенцију и стизање на лице места
Извор верификације: Извештај Сектора за
ванредне ситуације
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Циљ 2: Ефикасније превентивно деловање на унапређењу безбедоносних услова противпожарне заштите и превоза опасних материја
Циљна вредност у 2019.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
1. Број људских жртава у пожарима и
експлозијама у објектима који подлежу
инспекцијском надзору

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број настрадалих

2017

4

2

1

1

број пожара

2017

1008

908

858

858

број дана, законски рок - 30

2016

0

26

25

24

Извор верификације: Извештај Сектора за
ванредне ситуације

2. Број пожара, експлозија у објектима
који подлежу инспекцијском надзору
Извор верификације: Извештај Сектора за
ванредне ситуације

3. Просечно време поступања у
процедури изградње објеката са аспекта
превентивних мера заштите од пожара и
експлозија
Извор верификације: Извештај Сектора за
ванредне ситуације

Пројекат: 4004 - ИПА прекогранична сарадња - Јачање капацитета румунских и српских власти за реаговање у случајевима поплава и земљотреса
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама
Правни основ: Закон о буџету, Закон о ванредним ситуацијама
Опис: Главни резултати пројекта су:
- Набављена опрема за заштиту и интервенције у случају поплава и земљотреса до краја реализације пројекта.
- Обука и заједничко вјежбање локалних јединица за заштиту и спашавање и других оперативних јединица се обављају до краја имплементације пројекта
Приликом реализације овог пројекта, капацитети јединица за заштиту и спашавање ће се побољшати кроз свеобухватни образовни процес, заједничко вјежбање на
терену и набавку неопходне техничке опреме, која ће бити у власништву Сектора за управљање ванредним ситуацијама у Србији и Инспектората "Дробета" за
ванредне ситуације у Румунији, и које користе локалне оперативне јединице.
- Одржани састанци заједничких пројектних тимова и састанци заједничког управног одбора
- Радионица и семинари за локалне власти у вези са заједничком интервенцијом у случају поплава и земљотреса спроведених до краја имплементације пројекта
- Израђена су посебна правила рада за заједничке интервентне тимове у случају поплава и земљотреса, штампана на три језика (румунска, српска и енглеска) и
дистрибуирана.
Регионална сарадња у превенцији и ублажавању штетних последица свих природних катастрофа је веома важна. Сарадња главних оперативних јединица из циљних
општина са обе стране границе биће осигурана активним учешћем у бројним активностима и догађајима, укључујући заједничке састанке, семинаре и радионице.
- Спровођење кампање за подизање свијести јавности кроз организовање радионица за младе ученике из школа на пројектном подручју
- Конференције за штампу са обе стране границе биће организоване током имплементације пројекта
- Промотивни материјали и едукативне брошуре ће се штампати и дистрибуирати на пројектном подручју
Корисник: Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације

Циљ 1: Јачање сарадње румунски и српских надлежних институција за реаговање у ванредним ситуацијама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Обучено особље за
заједничко спашавање у
случају поплава и
земљотреса

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

-

0

0

0

број

2016

-

6

6

6

Koментар: обуке
Извор верификације:
Извештаји пројекта и МУП

2. Опремљени тимови за
поплаве
Koментар: Опремање
тимова
Извор верификације:
Извештаји пројекта и МУП

Програмска активност: 0003 - Управљање у ванредним ситуацијама
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама
Правни основ: Закон о полицији, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о заштити од пожар, Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима, гасовима,
Закон о превозу опасних материја, Закон о промету експлозивних материја, Закон о девизном пословању, Закон о министарствима, Закон о јавним набавкама,
Закон о буџетском систему и други прописи из области ванредних ситуација
Опис: Унапређење капацитета за преваентивно деловање и реаговање у ванредним ситуацијама, кроз обуку припадника сјз, набавку опеме и средства за
ефикасније функсионисање слулжби заштите и спасавања и повећањ расположивости опреме и возила за реаговање у ванредним ситуацијама уз повећање
превентивних активности приликом издавања дозвола за промет и превоз експлозивних материја, наоружања, војне опреме и робе двоструке намене.

Циљ 1: Унапређен капацитет за превентивно деловање и реаговање у ВС
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број превентивних
активности приликом
издавања дозвола за
промет и превоз
експлозивних материја

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број донетих решења

2016

8.035

8.300

8.400

8.400

број прегледа/број
наложених мера

2016

23.076./.23.532

25.000/21.500

25.500/21.000

25.500/21.000

број

2017

78.917

81.000

82.000

82.000

број припадника

2017

1806

2.504

2.654

2.654

Извор верификације:
Извештај Сектора за
ванредне ситуације

2. Број прегледа – мера са
аспекта заштите од пожара
и експлозија
Извор верификације:
Извештај Сектора за
ванредне ситуације

3. Број примљених ,
обрађених и прослеђених
информација у
оперативним центрима
Извор верификације:
Извештај Сектора за
ванредне ситуације

4. Број припадника СЈЦЗ
који су завршили основну
обуку
Извор верификације:
Извештај Сектора за
ванредне ситуације
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5. Проценат набављене
опреме у складу са
проценом потреба за
ефикасније
функционисање служби
заштите и спасавања

проценат

2016

0,6

10

15

15

проценат

2016

72,5

78

80

80

Извор верификације:
Извештај Сектора за
ванредне ситуације

6. Процентуално повећање
исправности и
расположивости опреме и
возила за реаговање у
ванредним сиутацијама
Извор верификације:
Извештај Сектора за
ванредне ситуације

Пројекат: 5002 - Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације у циљу адекватног реаговања у ванредним ситуацијама
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Циљ је обновити и осавременити застарели и нефункционалан возни парк спасилачких служби са савременом опремом за реаговање у ванредним
ситуацијама. Резултат би био подигнут укупни капацитет службе у области заштите и спасавања, повећан степен превенције и успешности у отклањању последица
задесних ванредних ситуација. Постојећи капитални пројекат у укупном износу од 850 милиона динара којим се набављају навална ватрогасна возила и цистерне
(набавка 33 навалних ватрогасних возила и цистерни) који је у току, није довољан. Неопходно даље занављање услед изразито лоше опремељености јединица ове
службе по Србији.
Циљ 1: Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације у циљу заштите и спасавања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

10

20

-

1. Број набављених возила
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
извештај

број

2017

Пројекат: 5003 - Изградња и адаптација објеката Сектора за ванредне ситуације
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Овај пројекат се односи на подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације - изградња, адаптација и санација објеката неопходних за рад служби овог
Сектора. Постојеће стање објеката које користи Сектор за ванредне ситуације није у задовољавајуће и потребно је извршити санацију постојећих и изградњу
недостајућих објеката.
Циљ 1: Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације кроз изградњу, адаптацију и санацију објеката
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

50

100

-

1. Ниво реконструисаности
објеката
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
извештај

%

2017

0

Пројекат: 5004 - Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације у циљу адекватног реаговања у ванредним ситуацијама у периоду 2019-2021
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Дотрајалост возног парка и радних машина и немогућност сервисирања једног дела постојећих возила и радних машина
Циљ 1: Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

12,6

12,2

12,00

12,00

1. Просечно време
потребно за стижање на
лице места од момента
изласка из објекта ВСЈ
Koментар: Капитални
пројекат 2019-2021
Извор верификације:
извештај Сектора за
ванредне ситуације

минут

Програм: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Сектор: 14 - Јавна безбедност
Одговорно лице: др Небојша Стефановић – потпредседник Владе и министар унутрашњих послова
Опис: Стварање услова за несметано функционисање Министарства преко развијања пројектних, административних и техничких каапацитета најсавременијимстандардима, ефикаснијег
спровођења активности из надлежности Министарства у скалду са стандардима ЕУ кроз управљања људским ресурсима као и развијен систем унутрашње контроле и транспарентности у
раду.
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Циљ 1: Ефикасно спровођење активности из надлежности Министарства у складу са стандардима ЕУ
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

1

2

2

1

1. Број усклађених донетих нормативних
аката са Aquis Communitaire
Извор верификације: Извештај о спровођењу
активности за преговарачко поглавље 24,
Извештај о спровођењу активности за
преговарачко поглавље 23 и извештај о
спровођењу активности за остала
преговарачка поглавља

Циљ 2: Развијени интерни капацитети МУП у скалду са најсавременијим стандардима у јавном сектору
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број година

2016

14.5

11,7

11,5

11

број

2016

7

6,2

6

6

1. Просечна старост возног парка
Извор верификације: Извештај Сектора за
материјално финансијске послове

2. Просечна старост ИКТ опреме
Извор верификације: Извештај Сектора за
аналитику, телекомуникационе и
информационе технологије

Циљ 3: Развијен систем управљања људским ресурсима који укључује и политику једнаких могућности
Назив индикатора
1. Број реализованих интерних и
екстерних конкурса
Извор верификације: Извештај Сектора за
људске ресурсе

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

0

70

100

100

проценат

2016

7,36

8

8,5

8,5

%

2016

27,56

28,20

28,50

28,50

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

65

60

55

50

проценат

2016

0.20%

0.27%

0.31%

0.31%

2. Проценат запослених који су похађали
различите видове едукације
Koментар: У укупан број запослених који су
похађали различите видове едукације, не
улазе запослени који су похађали различите
видове едукација утврђене Програмом
стручног усавршавања полицијских
службеника МУП за базну 2016.годину
(теоријска настава, фисзичка обука,
примена полицијских овлашћења, руковање
ватреним оружјем и гађањем), из разлога
што исто представља радну обавезу и
непоступање по њој повлачи дисциплинску
одговорност. Извештавање се односи на
специјалистичке обуке, семинари,стручно
усавршавање у организацији СУК и преко
Сектора за међународну сарадњу, европске
послове и планирање
(1107+1491+452+47=3097 полазника
обука/42059 број запослених2016.г.).
Извор верификације: Извештај Сектора за
људске ресурсе

3. Удео жена у укупном броју кандидата
који су успешно завршили обуку у Центру
за основну полицијску обуку
Koментар: Удео жена у укупном броју
кандидата који су успешно завршили обуку
са тенденцијом раста
Извор верификације: Извештај Сектора за
људске ресурсе

Циљ 4: Развијен и ојачан систем унутрашње контроле и транспарентности у раду
Назив индикатора
1. Број основаних жалби грађана у
поступцима везаним за захтеве за
слободан приступ информацијама од
јавног значаја
Извор верификације: извештај
Секретаријата
2. Проценат запослених припадника
унутрашње контроле у односу на укупан
број запослених
Извор верификације: Извештај Сектора за
људске ресурсе

Програмска активност: 0001 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ: Закон о полицији, Закон о кривичном поступку, Закон о јавном реду и миру, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о спречавању
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, Закон о прекршајима, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закон о азилу, Закон о држављанству Републике Србије, Закон о испитивању ручног ватреног оружја, направа и
муниције, Закон о избеглицама, Закон о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја и муниције, Закон о кретању и боравку странаца, Закон о личној
карти, Закон о матичним бројевима, Закон о основним подацима из матичне књиге, Закон о оружју и муницији, Закон окупљању грађана, Закон о заштити државне
границе, Закон о пребивалишту и боравишту грађана, Закон о унутрашњим пословима, Закон о путним исправама, Закон о странцима, Закон о увођењу
јединственог матичног броја, Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Закон о заштити података, Закон о јединственом матичном броју
грађана, Закон о употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалим операцијама ван граница Републике Србије, Закон о раду, Закон о девизном
пословању, Закон о министарствима, Закон о јавним набавкама, Закон о буџетском систему и други прописи који уређују област полицијских послова
Опис: Кабинет министра, Секретаријат, Служба интерне ревизије, Сектор за материјално финансијске пословеСектор за аналитику, телекомуникационе и
информационе технологије и Сектор унутрашње контроле полиције обухваћени су овом програмском активношћу. Наведене организационе јединице Министарства
учествују у стварању материјално - техничких, кадровских и нормативних услуга за обављање делатности из надлежности Министарства унутрашњих послова и
обављају послове у складу са Законом о полицији и Законом о министарствима.
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Циљ 1: Унапређење људских и материјалних капацитета
Назив индикатора
Јединица мере
1. 1. Број полицијсих
управа упознатих са
применом НАП за
спровођење Резолуције
1325 СБУН у Министарству
унутрашњих послова
Koментар:локализација
НАП-а
Извор верификације:
извештај

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

0

27

27

27

број

2016

3,5

3,7

3,8

3,8

проценат

2017

60%

65%

70%

70%

проценат

2016

3

3

3

3

2. Просечна годишња
оцена запослених по полу
Koментар: Раст просечне
оцене очекујемо због
примене новог система
управљања људским
ресурсима (нови начин
оцењивања)
Извор верификације:
Извештај Сектора за људске
ресурсе

3. Проценат извршења
плана јавних набавки,
Извор верификације:
Извештај Сектора за
материјално финансијске
послове

4. Проценат флуктуације
запослених
Koментар: Укупна стопа
флуктуације показује
годишњи однос укупног
одлива и укупног броја
запослених у МУП за 2016.г.
(1229 одлив/42059 број
запослених)
Извор верификације:
Извештај Сектора за људске
ресурсе

Програмска активност: 0002 - Међународне активности, сарадња и партнерство
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ: Закон о полицији, Закон о употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалим операцијама ван граница Републике Србије, Закон о
раду, Закон о буџету
Опис: Учешће у међународним организацијама, сва службена путовања у иностранство, упућени полицијски службеници у мировне мисије и дипломатско конзуларна представништва обухваћени су овом програмском активношћу. Наведене активности министарства учествују у стварању услова за побољшање сарадње
мнистарства на регионалном и светском нивоу.
Циљ 1: Повећање учешћа МУП у међународним организацијама, институцијама и побољшање сарадње МУП РС на регионалном и међународном нивоу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број склопљених
уговора, споразума и
меморандума
међународног карактера
Извор верификације:
Извештај Сектора за
међународну сарадњу,
европске послове и
планирање

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

15

18

18

18

број

2016

23

22

22

22

2. Број упућених
полицијских службеника
(по полу) у ДКП и мировне
мисије
Koментар: Од укупног броја
упућених полицијских
службеника у ДКП и мировне
мисије 17 је мушкараца и 5
жена
Извор верификације:
Извештај Сектора за
међународну сарадњу,
европске послове и
планирање

Програмска активност: 0003 - Помоћ породицама погинулих и рањених
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџету, Правилник о солидарној помоћи у Министартсву унутрашњих послова, Правилник о условима и начуну коришћења
средстава Фонда за солидарну помоћ
Опис: Помоћ и подршка породицама погинулих и рањених припадника МУП-а
Циљ 1: Обезбеђена ефикасна помоћ и подршка породицама погинулих и рањених
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат породица
погинулих и рањених
обухваћен подршком
Извор верификације:
Извештај Сектора за људске
ресурсе

проценат

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

100

100

100
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Пројекат: 5002 - Подизање логистичког специјално - техничког капацитета организационих јединица Министарства унутрашњих послова
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ:Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Министарство у обављању својих редовних активности експлоатише већи број возила аутобуског и теретног програма ради превоза већег броја полицијских
службеника на извршење задатака на одговарајуће локације. Постојећи возни парк овог програма је стар преко тридесет година и велика средства се издвајају у
буџету ради поправке и одржавања истих. Један део потребних возила се узима и у најам. Стога предлажемо занављање и осавремењивање овог програма који би
обухватао набавку: аутобуса, камиона, минибусева, разних специјално-техничких возила. Поред тога, постоји потреба за набавком специјалних возила као што су
специјална возила за превоз паса и коња, специјална возила са ренгенсим уређајима, санитетско-хигијенска возила и специјална возила за контрадивезиону
заштиту. Тренутно ова возила не постоје а она што се за ове активности користе нису адекватна, односно функционална.

Циљ 1: Подизање капацитета Министарства осавремењивањем возног парка за оперативне потребе и смањење трошкова одржавања возила
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Повећан капацитет
Министарства
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
Извештај Сектора за
материјално финансијске
послове

%

2017

0

56,25

100

-

Пројекат: 5003 - Подизање телекомуникационих капацитета Министарства унутрашњих послова
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Замена и репарација постојећих ТЕТРА система и подржавање рада свих базних станица на територији Србије у случају отказивања једне од зона подручне
покривености
Циљ 1: Подизање капацитета телекомуникационог система Министарства унутрашњих полсова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

99%

99%

-

1. Степен поузданости
ТЕТРА радио система
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
Извештај Сектора за
аналитику,
телекомуникационе и
информационе технологије

проценат

2017

99%

Пројекат: 5004 - Надоградња информатичког система Министарства унутрашњих послова
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Јачање информатичког система набавком цибвилног АФИС програма којим би се унапредила постојећа база биометријских података за цивилно
становништво у Србији
Циљ 1: Подизање капацитета Министарства унутрашњих послова осавремењивањем информационог система
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

99,5%

99,7%

-

1. Степен расположивости
АФИС система
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
Извештај Сектора за
аналитику,
телекомуникационе и
информационе технологије

проценат

2017

99%

Пројекат: 5005 - Изградња полицијских станица и комплекса централног депоа за потребе Министарства унутрашњих послова
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Циљ овог капиталног пројекта је реконструкција вишенаменских објеката за потребе смештаја опреме и оружја за потребе Министарства унутрашњих
послова, расходованих возила и одузетих возила из предметних поступака. За потребе прилагођавања комплекса намени, неопходно је извести земљане радове,
асфалтирање унутрашњих саобрађајница, реконструисати ограду око комплекса, адаптирати објекте грађевинско-занатским и електро-радовима. Укупна
процењена вредност потребних радова износи 170.000.000 динара.
Циљ 1: Подизање складишних капацитета Министарства унутрашњих послова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Побољшање
безбедности услова за
складиштење оружја и
опреме министарства
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
извештај

%

2017

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

58,82

100

-

99

Пројекат: 5006 - Обнављање опреме-машина за персонализацију и паковање ИД докумената
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Обнављање опреме - машина и примена савремених стандарда из области ИД докумената, усклађених са препорукама међународних институција
Циљ 1: Унапређење продукције на пословима персонализације и паковања ИД докумената за потребе грађана Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Повећање броја
персонализованих и
упакованих ИД докумената
за 15%
Koментар: Капитални
пројекат 2019-2021
Извор верификације:
Извештај Сектора за
аналитику,
телекомуникационен и
информационе технологије

комад

2015

2.800.000

3.000.000

3.100.000

3.300.000

Ком/дан

2015

10.000

10.500

12.000

13.500

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

50

80

130

2. Повећање капацитета
опреме - машина за
персонализацију и
паковање ИД докумената
за 35%
Koментар: Капитални
пројекат 2019-2021
Извор верификације:
Извештај Сектора за
аналитику,
телекомуникационе и
иноформационе технологије

Пројекат: 5007 - Успостављање система обједињених комуникација
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Набавка и замена аналогних централа са ИП телефонским системима
Циљ 1: Унапређење телекомуникационих мрежа
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број локација
покривених новим ИП
телефонским системом
Koментар: Капитални
пројекат 2019-2021
Извор верификације:
Извештај Сектора за
аналитику,
телекомуникационе и
информационе технологије

број

Пројекат: 5008 - Повећање информатичких капацитета за обављање пословних процеса у Министарству унутрашњих послова
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Набавка информатичке опреме
Циљ 1: Занављање информатичке опреме
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

2

4

10

1. Степен зановљене
информатичке опреме
Koментар: капитални
пројекат 2019-2021
Извор верификације:
извештај

%

Пројекат: 5009 - Унапређење ИКТ капацитета за потребе оперативног рада Дирекције полиције
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Опремање ИКТ опреме и возила за потребе УКП-а
Циљ 1: Опремање патролних возила ИКТ опреме
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

100

150

150

1. Број опремљених возила
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
извештај

ком

100

Циљ 2: Интеграција информационо комуникационих ресурса и система линије рада Управе криминалистичке полиције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат интегрисаних

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

60

100

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

65

100

система УКП-а
%

Извор верификације:
извештај

2018

0

25

Циљ 3: Објављивање интерфејса (web сервиса) за размену података на сервисној магистрали између линија рада УКП-а
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат web сервиса
објављених на сервисној
магистрали
%

Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
извештај

2018

0

15

Програм: 1409 - Безбедност
Сектор: 14 - Јавна безбедност
Опис: Министарство унутрашњих послова обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање
кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности;
склоништа; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на
територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних нматерија;
испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података личности; пребивалиште и боравиште грађана;
личне карте; путне исправе; обучавање кадрова, као и друге послове одређене законом.
Циљ 1: Унапређена борба против свих облика криминала
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број кривичних дела

2017

93,724

91,000

90,000

90,000

проценат

2016

53,9%

56

57

57

проценат

2016

83,33%

85

86

86

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2016

0,06

0,05

0,04

0,04

број

2016

35.798

33.000

32.000

32.000

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

21.095

19.000

18.000

18.000

број

2016

995.391

999.000

1.000.000

1.000.000

број

2016

35.940

33.000

32.000

32.000

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број услуга

2016

14

18

20

20

проценат

2016

100

100

100

100

проценат

2016

100

100

100

100

1. Број евидентираних кривичних дела
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

2. Проценат расветљених кривичних дела
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

3. Проценат расветљених кривичних дела
убистава
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

Циљ 2: Ефикасан систем очувања јавног реда и мира
Назив индикатора
1. Проценат јавних скупова без
нарушавања јавног реда и мира
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

2. Укупан број прекршаја против јавног
реда и мира
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

Циљ 3: Унапређена безбедност саобраћаја
Назив индикатора
1. Број настрадалих у саобраћајним
незгодама
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

2. Број санкционисаних прекршаја
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

3. Укупан број саобраћајних незгода
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

Циљ 4: Унапређено остваривање права грађана из области управних послова
Назив индикатора
1. Број елекронских услуга реализованих
механизмима Е-управе
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

2. Проценат решених захтева за
реадмисију држављана РС
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

3. Проценат решених захтева за
реадмисију држављана трећих држава
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције
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Пројекат: 7007 - ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Финансијски споразум за програм ИПА 2013,
Опис: Активности:
1.1 Унапређење капацитета Управе криминалистичке полиције и Републичког јавног тужилаштва у истрагама и гоњењу организованог криминала који се односи на
трговину људима, незакониту трговину оружјем, трговину дрогама, финансијске истраге.
1.2 Подизање свести у вези са трговином људима и борби против незаконите трговине оружјем.
1.3 Комплетирање и унапређење постојећег законског оквира покривајући све аспекте трговине људима (у вези са српским жртвама и другима који транзитирају
кроз Србију), и унапређење законске основе / стандарда који покривају нове области у трговини дрогама. Одузимање имовине стечене кривичним делом треба да
укључи анализу животног стила.
1.4 Унапређење међународне сарадње и координације у борби против трговине људима, незаконите трговине оружјем, трговине дрогама, финансијским истрагама.
2.1 Анализирање / мапирање постојећих капацитета и развијање мапе пута за акредитацију лабораторије у складу са стандардима ЕУ.
2.2 Тренирање професионалних службеника у физичко – хемијским лабораторијама (за анализу: дрога, експлозива и трагова ватре, трагова микро влакана и микромаркирања боја) и токсиколошким лабораторијама и достизање неопходних искустава за рад са ЕУ стандардима.
2.3 Започињање процеса акредитације: валидирање метода анализе које ће бити примењене у физичко – хемијским лабораторијама (за анализу: дрога, експлозива
и трагова ватре, трагова микро влакана и микро-маркирања боја) и токсиколошким лабораторијама.1.1 Унапређени капацитети Управе криминалистичке полиције
и Републичког јавног тужилаштва у истрагама и гоњењу организованог криминала који се односи на трговину људима, незакониту трговину оружјем, трговину
дрогама, финансијске истраге.
1.2 Подигнута свест у вези са трговином људима и борби против незаконите трговине оружјем.
1.3 Постојећи законски оквир комплетиран и унапређен покривајући све аспекте трговине људима (у вези са српским жртвама и другима који транзитирају кроз
Србију), и унапређена законска основа / стандарди који покривају нове области у трговини дрогама. Одузимање имовине стечене кривичним делом укључује
анализу животног стила.
1.4 Унапређена међународна сарадња и координација у борби против трговине људима, незаконите трговине оружјем, трговине дрогама, финансијским истрагама.
2.1 Анализирани / мапирани постојећи капацитети и развијена мапа пута за акредитацију лабораторије у складу са стандардима ЕУ.
2.2 Тренирани професионални службеници у физичко – хемијским лабораторијама (за анализу: дрога, експлозива и трагова ватре, трагова микро влакана и микромаркирања боја) и токсиколошким лабораторијама и достигнута неопходна искустава за рад са ЕУ стандардима.
2.3 Процес акредитације започет: валидиране методе анализе које ће бити примењене у физичко – хемијским лабораторијама (за анализу: дрога, експлозива и
трагова ватре, трагова микро влакана и микро-маркирања боја) и токсиколошким лабораторијама.крајњи корсник: Управа криминалистичке полиције, МУП,
Републичко јавно тужилаштво
3.1Опремање лабораторије
Резултати:
1.1 Унапређени капацитети Управе криминалистичке полиције и Републичког јавног тужилаштва у истрагама и гоњењу организованог криминала који се односи на
трговину људима, незакониту трговину оружјем, трговину дрогама, финансијске истраге.
1.2 Подигнута свест у вези са трговином људима и борби против незаконите трговине оружјем.
1.3 Постојећи законски оквир комплетиран и унапређен покривајући све аспекте трговине људима (у вези са српским жртвама и другима који транзитирају кроз
Србију), и унапређена законска основа / стандарди који покривају нове области у трговини дрогама. Одузимање имовине стечене кривичним делом укључује
анализу животног стила.
1.4 Унапређена међународна сарадња и координација у борби против трговине људима, незаконите трговине оружјем, трговине дрогама, финансијским истрагама.
2.1 Анализирани / мапирани постојећи капацитети и развијена мапа пута за акредитацију лабораторије у складу са стандардима ЕУ.
2.2 Тренирани професионални службеници у физичко – хемијским лабораторијама (за анализу: дрога, експлозива и трагова ватре, трагова микро влакана и микромаркирања боја) и токсиколошким лабораторијама и достигнута неопходна искустава за рад са ЕУ стандардима.
2.3 Процес акредитације започет: валидиране методе анализе које ће бити примењене у физичко – хемијским лабораторијама (за анализу: дрога, експлозива и
трагова ватре, трагова микро влакана и микро-маркирања боја) и токсиколошким лабораторијама.
3.1 У потпуности функционалне и опремљене просторије физичко – хемијске лабораторије (за анализу: дрога, експлозива и трагова ватре, тргова микро влакана и
микро-маркирања боја) и токсиколошке лабораторије у простору обезбеђеном од стране МУП (лоцираном на првом спрату зграде Кнеза Милоша 103, део Ц)
Крајњи корсник: НКТЦ, Управа криминалистичке полиције, МУП, Републичко јавно тужилаштво

Циљ 1: Јачање капацитета истражних техника у решавању случајева криминала (организованог и других) унапређењем ефикасности физичко-хемијске и токсиколошке лабораторије Министарства
унутрашњих
послова у складу са ЕУЈединица
стандардима
иницирање процеса Базна
акредитације
лабораторије
са ЕУ
стандардима.
Базнаигодина
Назив индикатора
мере(ISO/IEC 17025:2006)
вредност
Циљна
вредност
у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.

год.

1. Мапа пута акредитације
усвојена од стране МУП и
примењује се
Koментар: Мапа
Извор верификације:
Извештаји пројекта,
Извештаји МУП

бр

2012

0

1

Циљ 2: У потпуности функционалне и опремљене просторије физичко – хемијске лабораторије (за анализу: дрога, експлозива и трагова ватре, тргова микро влакана и микро-маркирања боја) и
токсиколошке лабораторије у простору обезбеђеном од стране МУП (лоцираном на првом спрату зграде Кнеза Милоша 103, део Ц)
Назив индикатора
1. Набављена опрема,
инструменти и материјали
који доприносе испуњењу
ISO/IEC 17025 стандарда
Koментар: ИПА 2013
Извор верификације:
Извештај пројекта,
Извештаји МУП

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

да/не

2012

не

да
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Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 7050 - ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Финансијски споразум за ИПА 2014
Опис: Активности:
1. Извршити преглед и анализу резултата и достигнућа из претходних пројеката (финансираних од стране ЕУ и билатералних донатора) у области форензике;
2. Спровести анализу недостатака правног оквира у области форензике;
3. Спровести анализу постојећих техничких (опремљености) и људских капацитета у форензици у МУП-у;
4. Припремити Анализу потреба са индикативном техничком спецификацијом за потребе будућег планирања;
5. Припремити свеобухватни извештај са препорукама у вези неопходних корака и временског плана за попуњавање недостатака у циљу достизања форензичких
стандарда ЕУ и достизања предуслова за имплементацију Прумске одлуке у складу са одговорностима НКТЦ-а.
Резултати:
1. Израђен детаљан извештај о претходној помоћи (мултилатералној и билатералној);
2. Израђена анализа недостатака правног оквира форензичког система у односу на Прумску одлуку;
3. Спроведена анализа постојећих техничких и људских капацитета у оквиру форензичког система МУП-а;
4. Израђен детаљан документ Процена потреба са индикативном техничком спецификацијом којим би се оправдала додатна опреме и дала општа вредност опреме
за потребе будућег ИПА планирања;
5. Израђен свеобухватни извештај са препорукама у вези неопходних корака и временског плана за попуњавање недостатака у циљу достизања форензичких
стандарда ЕУ и достизања предуслова за имплементацију Прумске одлуке у складу са одговорностима НКТЦ-а.
Корисник пројекта: Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, НКТЦ

Циљ 1: Идентификовање потреба српског форензичког система за припрему и давање препорука за постизање потребних предуслова за реализацију Прумске одлуке.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Израђена анализа
потреба за опремом
Koментар: Анализа
Извор верификације:
Пројектни извештаји

број

2016

0

1

1

1

Програмска активност: 0001 - Руковођење и координација рада полиције и управних послова
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о полицији, Закон о кривичном поступку, Закон о јавном реду и миру, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о спречавању
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, Закон о прекршајима, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закон о азилу, Закон о држављанству Републике Србије, Закон о испитивању ручног ватреног оружја, направа и
муниције, Закон о избеглицама, Закон о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја и муниције, Закон о кретању и боравку странаца, Закон о личној
карти, Закон о матичним бројевима, Закон о основним подацима из матичне књиге, Закон о оружју и муницији, Закон окупљању грађана, Закон о заштити државне
границе, Закон о пребивалишту и боравишту грађана, Закон о унутрашњим пословима, Закон о путним исправама, Закон о странцима, Закон о увођењу
јединственог матичног броја, Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Закон о заштити података, Закон о јединственом матичном броју
грађана, Закон о јавним набавкама, Закон о буџетском систему и други прописа који уређују област полицијских послова
Опис: Повећање ефикасности рада полиције

Програмска активност: 0002 - Специјална и посебна јединица полиције
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о полицији, Закон о кривичном поступку, Закон о јавном реду и миру, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о спречавању
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, Закон о прекршајима, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закон о азилу, Закон о држављанству Републике Србије, Закон о испитивању ручног ватреног оружја, направа и
муниције, Закон о избеглицама, Закон о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја и муниције, Закон о кретању и боравку странаца, Закон о личној
карти, Закон о матичним бројевима, Закон о основним подацима из матичне књиге, Закон о оружју и муницији, Закон окупљању грађана, Закон о заштити државне
границе, Закон о пребивалишту и боравишту грађана, Закон о унутрашњим пословима, Закон о путним исправама, Закон о странцима, Закон о увођењу
јединственог матичног броја, Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Закон о заштити података, Закон о јединственом матичном броју
грађана, Закон о јавним набавкама, Закон о буџетском систему и други прописа који уређују област полицијских послова
Опис: Борба против свих видова тероризма, решавање ситуацијама са таоцима, хапшења опасних, наоружаних лица и тешких криминалаца
Циљ 1: Унапређена ефикасност у спречавању терористичких активности, првенствено, предузимањем превентивних мера и радњи
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

4,00

4,00

1. Просечна оцена
припадника јединице
Извор верификације:
Извештај Сектора за људске
ресурсе

просек

2016

3,91

3,95

Циљ 2: Активан допринос на одржавању стабилног јавног реда и мира, сузбијању трговине људима, кријумчарења наркотика, као и спречавање других облика криминала
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број акција, посебних
обезбеђења односно
активности у којима
учествују припадници
број
2016
1650
1750
1800
јединица
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

103

Циљна вредност у 2021.
год.

1800

Програмска активност: 0003 - Полицијске управе
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о полицији, Закон о кривичном поступку, Закон о јавном реду и миру, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о спречавању
насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, Закон о прекршајима, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Закон о азилу, Закон о држављанству Републике Србије, Закон о испитивању ручног ватреног оружја, направа и
муниције, Закон о избеглицама, Закон о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја и муниције, Закон о кретању и боравку странаца, Закон о личној
карти, Закон о матичним бројевима, Закон о основним подацима из матичне књиге, Закон о оружју и муницији, Закон окупљању грађана, Закон о заштити државне
границе, Закон о пребивалишту и боравишту грађана, Закон о унутрашњим пословима, Закон о путним исправама, Закон о странцима, Закон о увођењу
јединственог матичног броја, Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Закон о заштити података, Закон о јединственом матичном броју
грађана, Закон о јавним набавкама, Закон о буџетском систему и други прописа који уређују област полицијских послова
Опис: Унапређење стања јавног реда и мира уз смањење стопе криминала и безбеднији саобраћај, као и ефикасније остваривање права грађана из области
управних послова на тероторији коју покривају полицијске упаве
Циљ 1: Смањена стопа криминала
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број кривичних пријава
за случај насиља у
породици
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

5.095

4.900

4.800

4.800

проценат

2016

53,57

55

56

56

број

2016

7811

8000

8100

8100

грам

2016

3.892.226

19.000

18.000

18.000

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

281

260

250

250

грам

2016

85

75

70

70

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број прекршаја

2016

65.131

55.000

45.000

55.000

проценат

2016

40

38

37

37

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

38

48

53

53

2. Проценат расветљавања
кривичних дела општег
криминала
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

3. Укупан број заплена
психоактивних
контролисаних супстанци
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

4. Укупна количина
одузетих психоактивних
контролисаних супстанци
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

Циљ 2: Унапређено стање јавног реда и мира
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број повређених ученика
(лакше и теже) у
различитим облицима
насилничког понашања
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

2. Број случајева у којима је
пронађена психоактивна
контролисана супстанца у
зони школа
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

Циљ 3: Безбеднији саобраћај
Назив индикатора
1. Број саобраћајних
прекршаја откривених
видео надзором
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

2. Проценат саобраћајних
незгода са настрадалим
лицима
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

Циљ 4: Ефикасније остваривање права грађана из области управних послова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат услуге
продужења регистрације
возила реализованих
електронским путем на
овлашћеним техничким
прегледима

проценат

2016

Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

104

Пројекат: 5001 - Видео надзор у саобраћају - Фаза II
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Пројектом Видо надзор у саобраћају – фаза 2 ће се покрити све битне саобраћајнице у осталим већим градовима Републике Србије. Циљ пројекта је
обнављање и осавремењивање опреме видео надзора, повећање градских зона покривених видео надзором, аутоматизација у детекцији и препознавању
учиниоца саобраћајних прекршаја, а очекивани резултат је превенција и смањење стопе саобраћајних прекршаја, повећање безбедности учесника у саобраћају.

Циљ 1: Повећање опште безбедности и безбедности учесника у саобраћају
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

60%

100%

-

1. Степен реализације
капиталног пројекта
Koментар: капитални
пројакат
Извор верификације:
Извештај Сектора за
аналитику,
телекомуникационе и
информационе технологије

проценат

2017

Пројекат: 5004 - Јачање материјално техничких капацитета неопходних за рад саобраћајне полиције
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Средстава предвиђена овим пројектом би се користила за набавку возила и опреме неопходне за рад саобраћајне полиције.
Циљ 1: Подизање капацитета министарства осавремењивањем возног парка и опреме
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

100

-

-

1. Ниво реализације
планиране набавке возила
и опреме
Koментар: капитални
пројакат
Извор верификације:
Извештај Сектора за
материјално финансијске
послове

%

2016

Пројекат: 5005 - Осавремењивање возног парка МУП-а
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Средства предвиђена овим пројектом би се користила за набавку возила неопходних за рад миистарства
Циљ 1: Подизање капацитета министарства осавремењивањем возног парка
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

100

-

-

1. Ниво реализације
планиране набавке возила
Koментар: капитални
пројакат
Извор верификације:
извештај

%

2016

Пројекат: 5007 - Јачање оперативно - техничких капацитета криминалистичке полиције
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Постојећим капиталним пројектима извршена је набавка претежно брендираних патролних возила за потребе полиције опште надлежности, као и мањи број
цивилних возила за поједине организационе јединице у седишту министарства. Постоји даља потреба за већим занављањем возила посебно Одељења
криминалистичке полиције у подручним полицијским управама у по Србији али и ПУ Београд јер ове целине дуги низ година нису добијале возила за оперативне
потребе. Стање возног парка ових организационих целина је јако лоше у погледу техничке исправности и функционалности Предвиђено је да се набаве махом
возила већег броја модела и фирми која неће бити препозната као типична возила која припадају полицији.
Циљ 1: Подизање капацитета министарства осавремењивањем возног парка криминалистичке полиције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

150

150

-

1. Број набављених возила
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
извештај Сектора за
материјално финансијске
послове

број

2017

0

105

Пројекат: 5008 - Реконструкција базе специјалне и посебних јединица Министарства унутрашњих послова, наставних центара и објеката подручних полицијских управа
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Министарство има на коришћењу око 1000 објеката који су у врло лошем стању због недостатка новчаних средстава за адаптацију и реконструкцију истих.
Предлог је да се капиталним пројектом резервишу средства у буџету за приоритетне објекте Министарства који су неопходни за редовно функционисање. Овај
пројекат обухвата пројекцију трошкова адаптације и реконструкције објеката специјалних и посебних јединица Министарства унутрашњих послова, наставних
центара и објеката подручних полицијских управа
Циљ 1: Подизање капацитета објеката Министарства унутрашњих послова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

50

100

-

1. Ниво реконструисаности
објеката министарства
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
извештај

%

2017

Пројекат: 5009 - Занављање и модернизација флоте Хеликоптерске јединице
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Набавка три нова хеликоптера транспортне категорије

Циљ 1: Подизање капацитета Хеликоптерске јединице
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

1

1

1

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

20%

50%

100%

1. Број набављених
хеликоптера
Koментар: Капитални
пројекат 2019-2021
Извор верификације:
извештај

број

Пројекат: 5010 - Изградња и реконструкција објеката Дирекције полиције и наставних центара
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Изузетно лоше стање просторија за рад радника Дирекције полиције
Циљ 1: Подизање капацитета Дирекције полиције кроз изградњу објеката
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Ниво изграђености
неопходних објеката
Koментар: Капитални
пројекат 2019-2021
Извор верификације:
Извештај

%

2018

Пројекат: 5011 - Обезбеђивање техничке и оперативне инфраструктуре у циљу проширења капацитета неопходних за рад организационих јединица Дирекције полиције
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Набавка и обнављање возног парка савременијим специјализованим возилима и мотоциклима
Циљ 1: Проширење капацитета неопходних за рад организационих јединица Дирекције полиције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

22.58%

54,84%

100%

1. Повећање капацитета
Дирекције полиције
Koментар: Капитални
пројекат 2019-2021
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

%

2018

0

Пројекат: 5012 - Ремонт и модернизација возила за посебне намене
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Дотрајалост постојећих посебних возила неопходних за извршавање сложених безбедносних задатака
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Циљ 1: Подизање капацитета Министарства осавремењивањем возног парка
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

33,33%

66.67%

100%

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

12,5%

50%

100%

1. Ниво реализације
планиране модермизације
и ремонта возила за
посебне намене
Koментар: Капитални
пројекат 2019-2021
Извор верификације:
Извештај

%

2018

Пројекат: 5013 - Јачање оперативних капацитета Министарства унутрашњих послова
Програм коме припада: 1409 - Безбедност
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему
Опис: Занављање возног парка министарства
Циљ 1: Подизање капацитета министарства осавремењивањем возног парка цивилним возилима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Ниво реализације
планиране набавке возила
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
извештај

%

2018

0

Програм: 1410 - Управљање државном границом
Сектор: 14 - Јавна безбедност
Опис: Министарство унутрашњих послова обавља послове државне управе који се односе на: безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном
појасу; боравак странаца; илегалне миграције, азил, управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као друге послове одређене законом.

Циљ 1: Повећање ефикасности граничне полиције
Назив индикатора
1. Број заједничких патрола са суседним
државама
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

1227

1400

1500

1500

број

2016

1225

1200

1190

1190

број

2016

111.114

113.000

114.000

114.000

број

2016

360

340

330

330

2. Број откривених кривичних дела
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

3. Број откривених/затечених лица у
илегалном преласку државне границе
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

4. Број поднетих кривичних пријава
против организатора трговине људима
Извор верификације: Извештај Дирекције
полиције

Пројекат: 7018 - ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова
Програм коме припада: 1410 - Управљање државном границом
Правни основ: Финансијски споразум за ИПА 2014
Опис: Активности:
1.1. Опремање посебних просторија за испитивање деце у три главне полицијске управе (Београд, Нови Сад и Ниш).
1.2.Обука за полицијске службенике који раде у Јединици за заштиту и Јединици за финансијске истраге, обука полицијских службеника који раде као прикривени
истражитељи и свих полицијских службеника који су укључени у сузбијање трговине људима, како из Службе за борбу против организованог криминала тако и из
других специјализованих јединица у циљу ефикасног спровођења посебних доказних мера и радњи
1.3.Опремање свих специјализованих јединица за борбу против трговине људима (полицијских управа, Управе граничне полиције и Управе криминалистичке
полиције), као и специјалних јединица за заштиту сведока, за финансијске истраге, прикривених истражитеља и Службе за специјалне истражне радње.
1.4. Обука службеника Управе граничне полиције на основу Фронтекс модела.
1.5.Заједничка обука за полицију и инспекторе рада.
1.6. Писање процедура за заједничке активности Центра за заштиту жртава трговине људима и полицијских јединица за заштиту сведока у кризној ситуацији у
Прихватилишту за жртве трговине људима.
1.7.Опремање посебне просторије за обављање разговора са жртвама трговине људима у Центру за заштиту жртава трговине људима / Служби за заштиту жртава
трговине људима.
1.8. Развијање механизама за ситуације када жртве нису смештене у прихватилиштима.
2.1 Припрема Шенген Акционог плана у складу са Стратегијом ИБМ и Шенген каталогом.
2.2 Спровести свеобухватну анализу о тренутној усклађености Шенгена са правним тековинама ЕУ у погледу: инфраструктуре, организационе структуре, људских
ресурса, међу-институционалне сарадње, међународне сарадње и интерних правила и процедура и даље препоруке.
2.3 Израда правила и процедура Шенгена усклађене са правним тековинама ЕУ у идентификованим областима.
2.4 Развити програм обуке и спровести обуку у складу са захтевима за имплементацију Акционог плана Шенгена и потребе за обуку које је припремио ФВЦ.
2.5 У складу са извештајем "Актуелне и потенцијалне анализе ризика / претњи", из ФВЦ, развити технике, процедуре и инструменте ризика за будућу ефикасну
имплементацију анализе процене ризика.
2.6 Обучити запослене да се брину о анализи и процену ризика .
Резултати:
1. Повећана ефикасности у откривању случајева трговине људима и заштити жртава трговине људима; национални механизам за упућивање жртава је
институционализован
2. Побољшање граничне контроле
Партнер: Министарсво рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Центар за заштиту жртава трговине људима
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Циљ 1: Одговорити на трговину људима унапређењем превенције и откривања трговине људима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

80

80

80

1. Смањен број
идентификованих жртава
трговине људима
Koментар: Смањење броја
Извор верификације:
Извештај Центра за
заштиту трговине људима

број

2012

79

Циљ 2: Јачање капацитета граничне полиције за развој Шенген стандарда и унапређење ефикасности у управљању миграционим токовима.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2012

0

1

1

1

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

3

3

3

1. Израђен Шенген акциони
план
Koментар: АП
Извор верификације:
Извештаји пројекта и
извештаји МУП-а

Циљ 3: Број посебних просторија за испитивање деце у три главне полицијске управе (Београд, Нови Сад и Ниш)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Просторије за обављање
разговора у полицији су
опремљене
Koментар: опремање
Извор верификације:
Извештаји пројекта и
извештаји МУП-а

број

2012

0

Пројекат: 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020
Програм коме припада: 1410 - Управљање државном границом
Правни основ: Финансијски споразум за ИПА 2013
Опис: Техничка помоћ кроз припрему тендерске документације, подршка током његове имплементације, као и помоћ током фазе провера и процене уговора
"Набавка опреме неопходан за борбу против трговине људима".
Јачање капацитета граничне полиције за имплементацију Шенген стандарда.
Корисник пројекта: Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције
Циљ 1: Пружање техничке помоћи кориснику кроз припрему тендерске документације, подршка током његове имплементације, као и помоћ током фазе провера и процене уговора о набавци
опреме.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

1. Припремљен тендерски
досије укључујући техничку
спецификацију,
истраживање тржишта и
детаљни буџет за уговор о
набавци

број

2016

0

1

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

0

1

Koментар: тендер
Извор верификације:
Извештаји пројекта и
извештаји МУП-а

Циљ 2: Јачање капацитета граничне полиције за имплементацију Шенген стандарда.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Детаљна анализа
потреба са индикативном
техничком
спецификацијом,
индикативан буџет и
истраживање тржишта за
потребу опремања
граничних прелаза

број

2016

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: Анализа
Извор верификације:
Извештаји пројекта и
извештаји МУП-а

Програмска активност: 0001 - Управљање радом граничне полиције
Програм коме припада: 1410 - Управљање државном границом
Правни основ: Закон о полицији, Закон о кривичном поступку, Закон о прекршајима, Закон о азилу, Закон о држављанству Републике Србије, Закон о испитивању
ручног ватреног оружја, направа и муниције, Закон о избеглицама, Закон о кретању и боравку странаца, Закон о личној карти, Закон о матичним бројевима, Закон о
основним подацима из матичне књиге, Закон о заштити државне границе, Закон о пребивалишту и боравишту грађана, Закон о путним исправама, Закон о
странцима
Опис: Унапређење капацитета Управе граничне полиције кроз реконструкцију граничнчих прелаза у складу са стандардима ЕУ, уз повећање процента граничних
прелаза повезаних на ЦЗПЛИВ и повећање капацитета прихватилишта за странце
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Циљ 1: Унапређени капацитети управе граничне полиције
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

75

100

110

110

проценат

2016

70

90

100

100

проценат

2016

10

30

50

50

1. Капацитет
прихватилишта за странце
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

2. Проценат граничних
прелаза повезаних на
CZPLIV
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

3. Проценат
реконструисаних граничних
прелаза у складу са ЕУ
стандардима
Извор верификације:
Извештај Дирекције полиције

ГЛАВА 15.1 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Опште образложење корисника:
Буџетски фонд за ванредне ситуације је формиран Законом о ванредним ситуацијама од 29.12.2009. године са циљем унапређења заштите и спасавања, и сви пројекти којим су опредељена средства
буџетског фонда за ванредне ситуације су у сврху унапређења капацитета и побољшања интегрисаног система заштите и спасавања. Пројектом Сектора за ванредне ситуације планирана је набавка
опреме, материјала за посебне намене, као и инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката које користе припадници професионалних ватрогасно - спасилачких јединица, што ће допринети
већој функционалности и спремности истих да одговоре на све, евентуално настале ванредне ситуације. Капиталним пројектом планирана је набавка специјалних ватрогасних возила - камиона и
теренских ватрогасних возила којим би се у великој мери извршила замена возног парка у ватрогасно - спасилачким јединицама, где је просечна старост возила око 27 година. Ово ће допринети већој
ефикасности ватрогасно - спасилачким јединицама приликом интервенција.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама
Сектор: 14 - Јавна безбедност
Главни носилац: 10600 - МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Програмска активност: 0002 - Систем заштите и спашавања
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама
Правни основ: Закон о полицији, Закон о ванредним ситуацијама
Опис: Превентивно деловање и реаговање у ванредним ситуацијама (пожари, поплаве, земљотреси и друге ванредне ситуације)
Циљ 1: Унапређено превентивно деловање и реаговање у ванаредним ситуацијама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број фирмираних и
опремљених
специјализованих јединица
цивилне заштите и
логистичких центара за
збрињавање
Koментар: Спремност
специјализованих јединица
цивилне заштите за и
реаговање у ванредним
ситуацијама
Извор верификације:
извештај

2. Ниво опремљености
материјално-техничким
средствима за
правовремено реаговање у
ванредним ситуацијама

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број опремљених јединица

2016

низак ниво

повећање

повећање

повећање

старост опреме

2016

низак ниво

повећање

повећање

повећање

Извор верификације:
извештај

Пројекат: 5001 - Заштита и спасавање грађана, добара, имовине и животне средине Републике Србије од последица ванредних ситуација
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама
Правни основ: Закон о буџету, Закон о буџетском систему, Закон о ванредним ситуацијама
Опис: Дотрајалост ватрогасно спасилачких возила (просечна старост возила преко 28 година). Ватрогасно спасилачке јединице ће добити нова возила са
савременом опремом за реаговање у ванредним ситуацијама. Узимајући у обзир да се по европским стандардима експлоатациону век специјалних ватрогасних
возила ограничава на 20 година, након чега постаја неисплативо вршити редовно техничко и хаваријско одржавање, долази се до следећих података:
- специјално ватрогасно возило КАМИОНИ - од укупног броја које у експоатацији поседује Сектор з аванредне ситуације (685 возила), 630 возила је старије од 20
година, што чини 91,97% возила старијих од 20 година
- специјано ватрогасно возило ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА - од укупног које у експлоатацији поседује Сектора за ванредне сотуације (217 возила), 124 возила је старије од 20
година, што чини 57,14% возила старијих од 20 година.

Циљ 1: Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације и побољшање система заштите и спасавања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

повећање

-

-

1. Ниво опремљености
ватрогасно спасилачких
јединица
Koментар: капитални
пројекат
Извор верификације:
извештај

-

2016

низак ниво

Раздео 16
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МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Опште образложење корисника:
Министарство финансија обавља послове државне управе који се односе на: републички буџет; утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода; систем и политику пореза, такси,
накнада и других јавних прихода; основе система доприноса за социјално осигурање и обезбеђивање финансирања обавезног социјалног осигурања; уређење изворних прихода аутономне покрајине
и јединица локалне самоуправе; политику јавних расхода; управљање расположивим средствима јавних финансија Републике Србије; координацију система управљања и спровођења програма
финансираних из средстава Европске уније; јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије; макроекономску и фискалну анализу, квантификацију мера економске политике; финансијске ефекте
система утврђивања и обрачуна плата и зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и фондова организација обавезног социјалног
осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; јавне набавке; спречавање прања новца; игре на срећу; фискалне монополе; девизни систем и кредитне односе са
иностранством; надзор над применом прописа који се односе на промет роба и услуга са иностранством и обављање делатности у иностранству са становишта девизног пословања и кредитних
односа са иностранством и друге послове девизне инспекције, у складу са законом; систем финансијских односа са иностранством и међународним финансијским организацијама; припрему,
закључивање и примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања; царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и слободне зоне; одлучивање у другостепеном
поступку по жалбама пореских обвезника на првостепена решења Пореске управе односно Управе царина; кредитно-монетарни систем; банкарски систем; осигурање имовине и лица; учествовање у
управљању банкама, друштвима за осигурање и другим финансијским институцијама чији је акционар Република Србија, као и организовање и спровођење поступка продаје акција у истим; систем
плаћања и платни промет; хартије од вредности и тржиште капитала; систем рачуноводства и ревизије рачуноводствених исказа; књиговодство; приватизацију и санацију банака и других финансијских
организација; пријављивање у стечајним поступцима потраживања Републике Србије; уређивање права јавне својине; својинско-правне и друге стварно-правне односе, изузев припреме закона којим
се уређује право својине и друга стварна права; експропријацију; заштиту имовине Републике Србије у иностранству; примену Споразума о питањима сукцесије; остваривање алиментационих
потраживања из иностранства; пружање правне помоћи поводом стране национализоване имовине обештећене међународним уговорима; буџетску контролу свих средстава буџета Републике Србије,
територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног социјалног осигурања и јавних предузећа; хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне
ревизије у јавном сектору; управни надзор у имовинско-правним пословима; другостепени управни поступак у областима из делокруга министарства, у складу са законом; обезбеђивање средстава
солидарности, као и друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0039 - Извршење судских поступака
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Извршно судско решење.
Опис: На основу правоснажних судских решења Република Србија је дужна да обезбеди средства за исплату потраживања поверилаца у спору.

Програм: 0608 - Систем локалне самоуправе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 14800 - МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 0001 - Подршка локалној самоуправи
Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе
Правни основ: Закон о финансирању локалне самоуправе.
Опис: Ненеаменски трансфери који се утврђују са чланом 37. Закона о финансирању локалне самоуправе и трансфери за уједначавање - трансфер солидарности,
који се утврђује у складу са чланом 38. Закона о финансирању локалне самоуправе.

Програм: 0613 - Реформа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Циљ 1: Средства су намењена за исплату по потисаним уговорима за правно заступање Републике пред међународним судовима.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

проценат

2014

100

100

100

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Средства су намењена за исплату по
потисаним уговорима за правно
заступање Републике пред међународним
судовима.
Koментар: Средства су намењена за
исплату по потисаним уговорима за правно
заступање Републике пред међународним
судовима.
Извор верификације: -

Пројекат: 7036 - Секторска буџетска подршка реформи јавне управе
Програм коме припада: 0613 - Реформа јавне управе
Правни основ: Опис: -

Програм: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Сектор: 07 - Саобраћај и комуникације
Опис: Средства су намењена за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката који по закону могу бити предмет експропријације, а ради
изградње "Коридора-10", "Коридора-11", државног пута првог реда М1.11 Крагујевац - Баточина, Београд на води.
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Циљ 1: Експропријација земљишта ради реализације инфраструктурних пројеката.
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

проценат извршења

2014

100

100

100

Назив индикатора

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Исплаћена накнада за експропријацију
Koментар: Исплаћене по закљученим
споразумима пред надлежним органом
Извор верификације: -

Пројекат: 5001 - Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Закон о експропријацији.
Опис: Средства су намењена за експропријацију, односно административни пренос непокретности - земљишта и објеката који по закону могу бити предмет
експропријације, а ради изградње капиталних пројеката.
Циљ 1: Завршени поступак експропријације.
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2014

100

100

100

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Исплаћена накнада по
закљученим споразумима
пред надлежним органом и
извршен упис
непокретности
Koментар: Експропријација
земљишта ради реализације
инфраструктурних
пројеката.
Извор верификације:
Републички геодетски завод катастар непокретности

проценат извршења

Програм: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Сектор: 08 - Тржиште рада
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0010 - Подршка Националној служби за запошљавање
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
Опис: Пренос средстава НСЗ ради измирења обавеза за случај привремене незапослености.

Програм: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање
Сектор: 09 - Социјална заштита
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0001 - Подршка за исплату недостајућих средстава за пензије
Програм коме припада: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање
Правни основ: Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Опис: Месечна дотација недостајућих средстава ради уредног измирења обавеза за пензије

Програмска активност: 0002 - Подршка остварењу права корисника у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и посебним прописима
Програм коме припада: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање
Правни основ: Опис: -

Програм: 0902 - Социјална заштита
Сектор: 09 - Социјална заштита
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0001 - Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о здравственом осигурању.
Опис: Дотација недостајућих средства РФЗО због смањене стопе доприноса.
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Програм: 2101 - Политички систем
Сектор: 21 - Политички систем
Главни носилац: 20100 - НАРОДНА СКУПШТИНА

Програмска активност: 0005 - Финансирање редовног рада политичких субјеката
Програм коме припада: 2101 - Политички систем
Правни основ: Закон о финансирању политичких активности, члан 16
Опис: Пренос средстава из јавних извора намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за народне посланике и
расподељују се у складу са чланом 17. Закона о финансирању политичких активности.

Пројекат: 7066 - Парламентарни избори за народне посланике
Програм коме припада: 2101 - Политички систем
Правни основ: Закон о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС" бр. 43/11 и 123/14) члан 20.
Опис: Пренос средстава у складу са одредбама Закона.
Циљ 1: Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

-

2020

-

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Koментар: Извор верификације: -

-

Програм: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Опис: Програм обухвата низ различитих активности који се односе на израду републичког буџета; макроекономских и фискалних анализа и пројекција, утврђивање консолидованог
биланса јавних прихода и јавних расхода; систем и политику пореза, такса и других јавних прихода; политику јавних расхода; управљање расположивим средствима јавних финансија
Републике Србије; јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије; јавне набавке и остале послове у надлежности Министарства финансија. Програм такође обухвата активности
усмерених на повећање квалитета пословања банкарског сектора и сектора осигурања, међународну кредитно-финансијску сарадњу Републике Србије са међународним финансијским
организацијама(глобалним и регионалним), страним државама, државним кредитним институцијама и повериоцима, координацију процеса придруживања и приступања ЕУ из
надлежности Министарства; послове припреме и израде закона и других прописа којим се уређује републички буџет, буџетски систем, систем јавних прихода и јавних расхода. У оквиру
програма обухваћене су активности настале преносом овлашћења Европске комисије структурама у оквиру система деценрализованог управљања претприступном помоћи Европске уније
у марту 2014.
Циљ 1: Јачање стабилности финансијског и фискалног система
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

описно

2016

2,1

1

1

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Достизање равнотежног нивоа
дефицита у средњем року
Koментар: Достизање равнотежног нивоа
дефицита у средњем року
Извор верификације: -

Програмска активност: 0004 - Административна подршка управљању финансијским и фискалним системом
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о министарствима; Закон о платама у државним органима и јавним службама;
Опис: У оквиру ове програмске активности исказане су плате и трошкови службених путовања Секретаријата, Кабинета министра, Одсека за јавност рада, Сектора за
интерну ревизију и контролу, Сектора за имовинско правне послове, Одељења за контролу државне помоћи, Групе за систем јавних набавки, и Буџетску инспекцију.
Исказани су и остали расходи, посебно текућег и инвестиционог одржавања, који се не могу директно повезати са осталим програмским активностима.

Програмска активност: 0012 - Макроекономске и фискалне анализе и пројекције
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о буџетском систему
Опис: Ова програмска активности обухвата: припрему и израду Фискалне стратегије за наредни трогодишњи период; учешће у припреми и изради Економског
програма реформи и других докумената неопходних у процесу приступања ЕУ; израду анализа и пројекција макроекономских и фискалних индикатора; развијање
макроекономских модела; израду Билтена јавних финансија; утврђивање макроекономских и фискалних претпоставки за израду буџета; анализу макроекономских
и фискалних ефеката законских и других нормативних аката и мера економске и фискалне политике; израду редовних извештаја за потребе Владе и међународних
финансијских организација о текућим привредним и фискалним кретањима; израду извештаја из области фискалне статистике у складу са међународним и
европским стандардима; предлагање мера од интереса за остваривање циљева усвојене економске и фискалне политике;
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Циљ 1: Побољшање кредибилитета макроекономских и фискалних пројекција
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

10.4

5

5

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Процентуално одступање
макроекономских
пројекција од пројекција
релевантних међународних
институција (Европска
комисија- Директорат за
економију и финансије;
Међународни Монетарни
Фонд)
Koментар: Одступање
пројекције раста реалног
БДП и дефицита опште
државе (%БДП) од пројекција
релевантних међународних
институција (Поређење
пројекција из Фискалне
стратегије са пројекцијама
у Светском економском
прегледу (ММФ) и Европске
економске пројекције (ЕК))
Извор верификације:
Пројекцијама у Светском
енкомском прегледу (ММФ) и
Европске економске
пројекције (ЕК)

проценат

2016

Програмска активност: 0013 - Припрема и анализа буџета
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему; Закон о финансирању локалне самоуправе; Закон о финансирању политичких активности;
Опис: Ова програмска активности обухвата: послове припреме и израде закона и других прописа којим се уређује републички буџет, буџетски систем, систем јавних
прихода и јавних расхода, систем финансирањa организација за обавезно социјално осигурање; систем финансирањa локалних власти, систем финансирања плата,
систем финансирања политичких активности; обавља послове припреме и израде закона о буџету Републике Србије и учествује у изради закона и других прописа
којима се ангажују средства буџета Републике, буџета локалних власти и средства организација за обавезно социјално осигурање; послове планирања и припреме
ребаланса буџета.
Циљ 1: Унапређење процеса планирања и припреме буџета
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2014

0

проценат

проценат

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Усклађеност програмских
структура буџетских
корисника са Упутством за
припрему програмског
буџета
Koментар: Усклађеност
програмских структура
буџетских корисника са
Упутством за припрему
програмског буџета
Извор верификације:
Усклађеност програмских
структура буџетских
корисника са Упутством за
припрему програмског
буџета

проценат

Програмска активност: 0014 - Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из надлежности Mинистарства финансија
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе РС и Комисије Европских заједница; Уредба о управљању програмима претприступне
помоћи Европске уније у оквиру компоненте I инструмента претприступне помоћи (ИПА)– помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007- 2013 године;
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније
Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II); Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру
компоненте I I б инструмента претприступне помоћи (ИПА) – програми прекограничнe сарадњe са државама корисницама ИПА за период 2007- 2013 године; Закон
о буџетском систему РС; Финансијски споразуми за релевантне године; Преговарачка позиција РС за поглавље 32 Финансијски надзор; Споразум о стабилизацији и
придруживању.
Опис: ИПА обухвата послове који се односе на: планирање, припрему и спровођење тендерских поступака, спровођење и управљање уговорима и контролу
извршења уговорних обавеза и финансијско управљање уговорима; ефикасно и ефективно програмирање, управљање и спровођење програма, пројеката и уговора
претприступне помоћи Европске уније у складу са захтевима Европске уније и националним прописима; координацију правних, административних и оперативних
активности усмерених на спречавање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима ЕУ и процес координације европских интеграција и учешће
у изради и праћењу спровођења релевантних стратешких докумената.

Пројекат: 4001 - ИПА 2008 - Подршка увођењу децентрализованог система управљања фондовима ЕУ
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о потврђивању Оквирног споразума између ЕК и Владе РС о првилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ ЕЗ Републици Србији у
оквиру спровођења помоћи према правилима ИПА
Опис: Република Србија је у обавези да успостави децентрализовани систем управљања фондовима ЕУ кроз формирање неопходних структура за програмирање и
управљање тим фондовима

113

Циљ 1: МИС оперативан у првој половини 2017. гoдинe
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2014

-

број

број

1. Број тела у оквиру
децентрализованог/индире
ктног управљања
претприступном помоћи ЕУ
које користе МИС
Koментар: Вредности су
оквирне и подложне
изменама регулативе.
Планирано је успостављање
МИС-а током 2016. године.
Извор верификације:
Извештај Комисије ЕУ

број

114

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 4003 - Унапређење и одржавање Система за припрему буџета - БИС
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закључак Владе 05 Број 46-4572/2017 од 19. маја 2017. године
Опис: Обезбеђење неопходне опреме и услуга за унапређење и одржавање софтверских и хардверских компоненти Система за припрему буџета Републике Србије
са циљем обезбеђивања вишегодишње одрживости и функционалности
Циљ 1: Унапређење и одржавање оперативности Система за припрему буџета - "BIS"
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број нових системских
модула развијених у
текућој години
Извор верификације:
Записник о испоруци и
имплементацији
софтверских компоненти
система за припрему буџета

2. Број хардверских
компоненти прибављених
за потребе функционисања
система у текућој години
Извор верификације: Књига
основних средстава
Министарства финансија

Број

2017

0

5

6

5

Број

2017

2

1

2

2

%

2017

75

90

100

80

3. Проценат свеукупне
оперативности система
Извор верификације:
Записник о испоруци и
имплементацији
софтверских компоненти
система за припрему буџета

Пројекат: 4004 - ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о потврђивању Оквирног споразума између ЕК и Владе РС о првилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ ЕЗ Републици Србији у
оквиру спровођења помоћи према правилима ИПА
Опис: Спровођење канцеларијске и теренске контроле пројектних активности и трошкова пројектних партнера из Србије, издавање декларација о исправности
пријављених трошкова, пријављивања постојања сумње на неправилности надлежном органу, припреме и спровођења обука за пројектне партнере из Србије,
техничке радионице и састанци са Првостепеном контролом из Мађарске.
Циљ 1: Ефикасно функционисање система контроле
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

0

5

5

5

број

2016

0

3

3

3

број

2016

0

150

150

150

број

2016

0

50

40

40

1. Радионице/инфо дани у
земљи
Koментар: Радионице/инфо
дани у земљи
Извор верификације: -

2. Радионице/састанци у
иностранству
Koментар:
Радионице/састанци у
иностранству
Извор верификације: -

3. Сертификат о извршеној
конторли
Koментар: Сертификат о
извршеној конторли
Извор верификације: -

4. Теренске контроле
Koментар: Теренске
контроле
Извор верификације: -

Пројекат: 4005 - Техничка помоћ републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Уговор о донацији Грант Но. ТФОА2080 између Светске банке и Владе републике Србије.
Опис: Развојни циљ Пројекта је да допринос унапређењу инвестиционог окружења у Србији кроз унапређење институционалног и техничког капацитета за
квалитетно финансијско извештавање код надзорних органа, професионалних организација и универзитета, у складу са правним тековинама ЕУ и најбољом
међународном праксом.
Циљ 1: Обука за рачуновође и ревизоре у циљу побољшања њиховог знања и примене МСФИ и МСР
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Обучене рачуновође и
ревизори
Извор верификације:
Извештај овлашћеног
консултанта

број

2018

0

Циљна вредност у 2019.
год.

2000
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Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 4006 - Пружање подршке финансијским институцијама у државном власништву
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Споразум о зајму број 8832-YF између Међународне банке за обнову и развој и Републике Србије ("Службени гласник РС"-међународни уговори, број
6/2018 од 12. јуна 2018. године.
Опис:
Реструктурирање БПШ укључујући, између осталог: преоријентацију БПШ на пословање са физичким лицима, микро и малим правним лицима у складу са новим
пословним планом;) напуштање корпоративног кредитирања; смањење обима пословања према јавним предузећима; и смањење НПЛ.
Имплементација реформи дефинисаних Закључком Фонда за развој и Закључком АОФИ; развој стратегије о развојним финансијским институцијама;
имплементирање стратегије Владе намењене банкама у државном власништву; напредак по питању лоше активе (НПЛ) финансијских институција у државном
власништву.
Обезбеђивање техничке помоћи и набавка опреме у кључним областима које су неопходне за подршку у постизању ДЛИ/ДЛР (резултати везани за повлачење
средстава – видети прилог 1), укључујући, између осталог: (a) набавку новог главног банкарског система за БПШ; и (б) обезбеђивање техничке помоћи за подршку
МФ за: (и) спровођење функције надзора над финансијским институцијама у државном власништву; (ии) спровођење стратегије Владе намењене банкама у
државном власништву; и (иии) развој и имплементацију стратегије за решавање НПЛ и Развојног финансирања.
Министарство финансија (Сектор за финансијски систем) је одговорно за управљање Пројектом, односно за свеобухватну координацију свих пројектних активности
које се односе на имплементацију; обезбеђивање да захтеви, критеријуми, политике, процедуре и организациони аранжмани буду примењивани током
спровођења Пројекта; припремање докумената за спровођење Пројекта, укључујући извештаје о надзору над Пројектом, и праћење и вредновање Пројекта.
Централна фидуцијарна јединица (ЦФЈ) ће, у складу са одредбама Споразума о зајму, бити одговорна за набавке и финансијско управљање на Пројекту.

Циљ 1: Реструктуирање Банке поштанске штедионице АД Београд
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Смањење бруто износа
кредитне изложености
БПШ ка средњим и
великим предузећима у
приватном сектору за
минимум 60% до 31.
децембра 2020. године у
односу на 31. децембар
2016. године

динари

2018

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2,400.000.000

2,000.000.000

1,620.000.000

Извор верификације:
Извештаји банке поштанска
штедионица
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Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5014 - Регистар запослених
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Пројекат: 5015 - Интегрисани комуникациони систем
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Пројекат: 7003 - ИПА 2013 - Реформа јавне управе
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Члан 92. Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије односи се на одређивање приоритета појединих области које се односе на
acquis, посебно у области Интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) и екстерне ревизије. У погледу Споразума о стабилизацији и придруживању, циљ
Србије је да развије транспарентан, ефикасан и економичан систем ИФКЈ-а (укључујући финансијско управљање и контролу и функционално независну интерну
ревизију) и независне системе екстерне ревизије, у складу са међународно прихваћеним стандардима и методологијама и најбољим праксама ЕУ.

Опис: Активности Пројекта су усмерене на повећање кохерентне имплементације финансијског управљања и контроле (ФМЦ), са акцентом на управљачкој
одговорности и његовог прихватања у управљању институцијама јавног сектора, даљи развој система интерне ревизије (уз континуирану обуку и образовање, и
развој ИФКЈ-а у јединицама локалне самоуправе) и даље јачање функције централне хармонизације (ЦЈХ) у умрежавању са свим заинтересованим странама ИФКЈ-а.

Циљ 1: Општи циљ ИПА секторске подршке за 2013. годину је да модерни и ефикасни процеси управљања јавним финансијама на свим нивоима власти буду изражени у транспарентнијем
коришћењу и уштеди јавних средстава Републике Србије.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

број

2016

1390

1500

1575

број

2016

377

450

490

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Повећање броја
достављених извештаја од
КЈС о ФМЦ на годишњем
нивоу
Koментар: Руководиоци свих
нивоа код корисника јавних
средстава (КЈС) треба да
буду одговорни за
активности које спроводе.
То значи да је сваки
руководилац одговоран за
успостављање и одржавање
одговарајућих система
финансијског управљања и
контроле (ФМЦ) за
извршавање задатака
планирања, програмирања,
буџетирања,
рачуноводства, контроле,
извештавања, архивирања и
праћења.
Извор верификације:
Консолидовани годишњи
извештај о стању Интерне
финансијске контроле у
јавном сектору

2. Повећање броја
сертификованих интерних
ревизора на годишњем
нивоу.
Koментар: Корисници јавних
средстава треба да
успоставе функционално
независну интерну ревизију,
са одговарајућим бројем
интерних ревизора, како би
се подржало управљање
организацијом кроз пружање
објективних оцена и
препорука за побољшање
система интерне контроле.
Извор верификације:
Консолидовани годишњи
извештај о стању Интерне
финансијске контроле у
јавном сектору

Програмска активност: 0015 - Спровођење другостепеног пореског и царинског поступка
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о министарствима
Опис: Сектор за другостепени порески и царински поступак обавља послове који се односе на: одлучивање по правним лековима уложеним против пореских
управних аката филијала и експозитура (организационих јединица) Пореске управе, против пореских управних аката Центра за велике пореске обвезнике, као и
аката надлежних пореских органа јединица локалне пореске администрације; одлучивање по правним лековима уложеним против пореских управних аката из
области мењачких и девизних послова и игара на срећу; одлучивање по правним лековима уложеним против царинских управних аката царинарница донетих у
првостепеном царинско-управном поступку који се односе на примену прописа из области царинског система; послове у вези ванредних правних лекова и послови
вођења управних спорова из пореске и царинске области; припрему и израде решења за примену ванредних правних средстава и одговора на тужбе надлежном
суду против решења донетих у пореском и царинском управном поступку; припрему и израду решења у извршењу пресуда суда надлежног за решавање управних
спорова; праћење и анализирање пореско-управне и царинско-управне и судске праксе у примени прописа из делокруга Сектора; послове који се односе на
праћење и анализирање пореских, царинских, спољнотрговинских, девизних и других прописа; координацију и сарадњу са министарствима, службама Владе и
Народне скупштине, правосудним органима и другим органима државне управе из делокруга рада Сектора.

Циљ 1: Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

-

2017

-

-

-

1. Koментар: Извор верификације: -
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Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 7061 - ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе
на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА), који је
Народна скупштина Републике Србије ратификовала 26. децембра 2007. године
Опис: Пројекат предвиђа подршку Одељењу за контролу државне помоћи (Одељење) у имплементацији ЕУ правила државне помоћи у домаће законодавство;
побољшање одлука Комисије за контролу државне помоћи (Комисија) у складу са ЕУ праксом; помоћ Одељењу у припремању Нацрта листе постојећих шема
државне помоћи; подршка даваоцима у ефикаснијој примени правила контроле државне помоћи; организовање тренинга, радионица и семинара ради подизања
свести о правилима контроле државне помоћи; побољшање координације између Одељења и Комисије и осталих заинтересованих страна; организација студијских
путовања у земљама ЕУ, ради упознавања са системом фунционисања тела која врше контролу државне помоћи.

Циљ 1: Назив индикатора
1. Koментар: Извор верификације: -

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

2016

-

-

-

-

Програм: 2302 - Управљање пореским системом и пореском администрацијом
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Главни носилац: 10522 - ПОРЕСКА УПРАВА

Програмска активност: 0003 - Нормативно уређење фискалног система
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом и пореском администрацијом
Правни основ: Закон о порезу на додату вредност; Закон о акцизама; Закон о дувану; Закон о пореском поступку и пореској администрацији; Закон о порезу на
добит правних лица
Опис: Израда нацрта закона, израда аката које доноси Влада, израда аката које доноси министар, израда мишљења о примени закона из надлежности овог Сектора

Циљ 1: Усклађивање пореских закона и прописа са ЕУ законодавством
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

100

100

100

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Усклађеност пореских
прописа са ЕУ
законодавством
Koментар: Усклађеност
пореских прописа са ЕУ
законодавством
Извор верификације:
Извештај Комисије ЕУ

проценат

2014

Програм: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Главни носилац: 10521 - УПРАВА ЦАРИНА

Програмска активност: 0003 - Нормативно уређење царинског система
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом
Правни основ: Царински закон, Закон о Царинској тарифи, Закон о слободним зонама
Опис: Доношење прописа и студијско - аналитички послови који се односе на царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите, положај и уређивање
рада слободних зона; анализу, праћење и усаглашавање царинског система и политике са стандардима међународних организација и правним тековинама ЕУ,
праћење међународних споразума и конвенција из ових области, сарадња са надлежним међународним институцијама и организацијама; послови у процесу ЕУ
интеграција
Циљ 1: Усклађивање царинских прописа и са законодавством Европске уније
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

80

100

100

1. Проценат усклађености
прописа из области
царинског система са
законодавством ЕУ
Koментар: Са
законодавством Европске
уније потпуно је усклађено
око 80% одредаба из
Царинског закона Републике
Србије. Остало је делимично
усклађено или није
примењиво на царински
систем Републике Србије.
Остали царински прописи из
ове области су усаглашени у
приближном проценту.
Извор верификације: -

проценат

2014

Програм: 2402 - Интервенцијска средства
Сектор: 24 - Интервенцијски програми и резерве
Опис: Одобравање додатних средства у складу са Законом о буџетском систему.
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Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 1: Обезбеђење додатних средстава
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

проценат

2014

-

100

100

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Обезбеђење додатних средстава
Koментар: Обезбеђење додатних средстава
Извор верификације: -

Програмска активност: 0001 - Текућа буџетска резерва
Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: На основу захтева и на предлог Министра , Влада доноси решење о употреби средства текуће буџетске резерве.
Циљ 1: Назив индикатора
1. Извор верификације: -

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

-

2014

-

-

-

Циљна вредност у 2021.
год.

Програмска активност: 0002 - Стална буџетска резерва
Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: Доношење решења о употреби средства сталне буџетске резерве.
Циљ 1: Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

-

2014

-

-

-

Циљна вредност у 2019.
год.
-

Циљна вредност у 2020 год.

1. Koментар: Извор верификације: -

Циљна вредност у 2021.
год.

Програмска активност: 0003 - Дугорочно стамбено кредитирање грађана
Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства
Правни основ: Опис: Циљ 1: Назив индикатора
1. -

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

-

2018

-

-

Циљна вредност у 2021.
год.
-

Koментар: -

Програм: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Отклањање последица одузимања имовине

Програмска активност: 0001 - Отклањање последица одузимања имовине жртвама холокауста који немају живих законских наследника
Програм коме припада: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине
Правни основ: Закон о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника
Опис: Отклањање последица одузимања имовине

Програмска активност: 0003 - Подршка раду Агенције за реституцију
Програм коме припада: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине
Правни основ: Закон о враћању одузете имовине о обештећењу.
Опис: Финансирање редовног рада Агенције за реституцију.
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ГЛАВА 16.1 - УПРАВА ЦАРИНА
Опште образложење корисника:
Управа царина је извршни орган Владе Републике Србије у саставу Министарства финансија, који спроводи царинску политику Републике Србије, обавља послове државне управе и стручне послове
који се односе на царињење робе, царински надзор, послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством, као и друге послове одређене законом.
Управа царина има јединствену и важну улогу у извршавању својих задатака унутар територије Републике Србије, као и у испуњавању обавеза према међународној заједници и будућем чланству у
Европској унији.
Осим што је важна карика у ланцу подршке међународној трговини, царинска служба има и изузетно значајну улогу у безбедносном систему сваке државе, као сегмент система безбедности у оквиру
борбе против међународног тероризма и криминала и у систему свеукупне заштите грађана.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Опис: Управа царина је организована као стручна, компетентна и деполитизована администрација која обезбеђује ефикасан промет робе и путника и своје деловање обавља у оквиру
закона, у корист свих грађана Републике Србије уз поштовање слобода и права човека. У светлу процеса интеграција, нових улога и одговорности, визија Управе царина је да постане
професионална, развијена и модерно опремљена администрација која штити друштво, омогућава максимално брз промет робе и путника уз смањење трошкова. То ће учинити доследним
спровођењем својих примарних функција, уз ефикасно откривање и сузбијање царинских и других деликата-тероризма, организованог криминала, кријумчарења и корупције.
У оквиру овог програма представљени су послови које обавља Управа царина и који се односе на: спровођење мера царинског надзора и контроле над царинском робом; спровођење
царинског поступка; обрачун и наплата царине, других увозних дажбина, пореза на додату вредност и акцизе за робу која се увози, односно извози; спровођење превентивне и накнадне
контроле, засноване на принципу селективности и анализе ризика; издавање општих обавештења о примени царинских прописа, обавезујућих обавештења о сврставању и пореклу робе,
као и обавештења о примени других прописа из надлежности царинских органа; спровођење законом предвиђеног поступка у циљу откривања царинских прекршаја, привредних преступа
и кривичних дела; вођење првостепеног царинско-управног поступка; подношење захтева за покретање прекршајног поступка и издавање прекршајних налога; вршење контроле уношења
и изношења динарских и девизних средстава у међународном путничком и пограничном промету са иностранством; вршење контроле уношења, изношења и транзита робе за коју су
прописане посебне мере ради сигурности, заштите здравља људи и животне средине, заштићених биљних и животињских врста, отпада, историјских, уметничких или археолошких
вредности, заштите интелектуалне или индустријске својине и друго; вршење контроле радиоактивности робе на граници; обраду и статистичко праћење података о увозу и извозу и
обављање других послова у складу са законом и другим прописима.
У оквиру програма су две програмске активности: 0001- Обезбеђење функционисања утврђивања, контроле и наплате јавних прихода из надлежности царинске службе и 0002-Подршка
информационом систему царинске службе, капитални пројекти: 4002 - Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе царина, 5001-Изградња граничног прелаза Гостун, 5006 Изградња граничног прелаза Сот, 5008 - Изградња комплекса царинске испоставе при граничном прелазу Градина и пројекти који се финансирају из ИПА фондова: 4001 - ИПА 2013 Подршка за модернизацију управе царина и унапређење управљања границом, 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ, 7018 - ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова и 7030 ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 – 2020.

Циљ 1: Ефикасна наплата прихода
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

индекс

2017

108,96

100

100

100

индекс

2017

102,87

100

100

100

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2017

17,87

19

20

21

1. Проценат извршене наплате ПДВ-а при
увозу у односу на планиране приходе
буџета Републике Србије
Koментар: /
Извор верификације: Закон о буџету РС,
Извештај Управе царина

2. Проценат извршене наплате царине у
односу на планиране приходе буџета
Републике Србије
Koментар: /
Извор верификације: Закон о буџету РС,
Извештај Управе царина

Циљ 2: Заштита тржишта и друштва кроз развој ефикасне царинске контроле
Назив индикатора
1. Проценат утврђених неслагања у
односу на укупан број прегледаних
наименовања
Koментар: /
Извор верификације: Годишњи извештај
Одељења за анализу и управљање ризиком

Програмска активност: 0001 - Обезбеђење функционисања утврђивања, контроле и наплате јавних прихода из надлежности царинске службе
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом
Опис: Управа царина поједностављивањем поступака, модернизацијом система царинског пословања, образовањем запослених и јачањем сарадње са другим
домаћим институцијама и службама, као и активним учешћем у међународној и регионалној царинској сарадњи, доприноси обезбеђењу сталних јавних прихода,
ефикасном одвијању међународне трговине, као и очувању безбедности, сигурности и свеукупне заштите.
Своје послове и задатке царинска служба обавља преко Централе Управе царина и подручних јединица – царинарница. Према Одлуци о седишту Управе царина,
оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата на територији Републике Србије постоји 15 царинарница, велики број
царинских испостава, царинских реферата, граничних прелаза за међународни и погранични саобраћај и царинских пунктова према Косову и Метохији.
Царинарнице преко својих организационих јединица спроводе царински поступак у путничком и робном промету - мере царинског надзора; царињењe робе;
сузбијање нелегалног увоза; воде у првом степену царински управни поступак; врше продају царинске робе и принудну наплату царинских дажбина.
У оквиру Централе Управе царина организовано је 6 сектора, велики број одељења, одсека и група. Централа Управе царина обезбеђује правилну и једнообразну
примену прописа из делокруга свог рада; контролише рад царинарница; врши послове испитивања узорака робе, сврставања робе по царинској тарифи,
вредновања робе, утврђивања порекла робе, контроле ванцаринских баријера и накнадне контроле, контроле примене царинских прописа, сузбијања
кријумчарења, заштите интелектуалне својине, спровођења царинских истрага, управљања ризицима и обавештајне послове; даје инструкције, објашњења и
тумачења царинарницама; организује стручна саветовања и обуку царинских радника и других учесника у царинском поступку; врши информатичке, организационокадровске, финансијско-материјалне, опште и послове набавке; обавља послове ревизије, унутрашње контроле, међународне царинске сарадње и европских
интеграција.
Циљ 1: Повећање наплате јавних прихода из надлежности царинске службе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број спроведених
истражних контрола
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај Сектора
за контролу примене
царинских прописа

број

2017

243

230

230

230

број

2017

413

260

260

260

2. Број спроведених
накнадних контрола
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај Одељења
за накнадну контролу

120

Циљ 2: Ефикаснија заштита од незаконите илегалне трговине и свих облика прекограничног криминала у међународном промету робе кроз систем контроле
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број поднетих записника
о извршеној царинској
контроли у којима је
откривена неправилност
Одељења за сузбијање
кријумчарења
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај Одељења
за сузбијање кријумчарења

број

2017

620

545

550

Циљна вредност у 2021.
год.

550

Програмска активност: 0002 - Подршка информационом систему царинске службе
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом
Правни основ: Закон о потврђивању конвенције о заједничком транзитном поступку, Закон о потврђивању конвенције о поједностављењу формалности у трговини
робом.
Опис: У оквиру ове програмске активности предвиђено је обезбеђење нормалног функционисања, техничко-технолошко осавремењавање и функционално
унапређење информационог система царинске службе (ИСЦС).
Информациони систем царинске службе представља интерактиван и интегрални систем, дистрибутивно-централизованог типа, у функцији 24 часа 365 дана у
години. Он је један од најкомплекснијих информационих система у земљи, преко кога се контролише и врши обрада свих царинских докумената, а са централним
рачунаром су повезане све подручне царинарнице и њихове испоставе.
Управа царина препознаје изузетан значај улагања у информационе технологије, јер развој царинске службе са високо постављеним циљевима није могућ без
информатичке подршке основној делатности.
Усклађивање са информационим стандардима ЕУ захтева унапређење развоја информационе и комуникационе технологије, односно система који у потпуности
пружају подршку функционисању царинске службе, обезбеђују управљање ризицима, олакшавају одвијање трговине, омогућавају царинско пословање на највишем
нивоу ефикасности и дозвољавају интероперабилност и интерконективност са другим системима. У циљу припрема за увођење ЕУ информационих система
непрестано се ради на осавремењавању системског софтвера, унапређењу телекомуникација и заштити информационог система. Ова активност је усмерена на
прилагођавање и осавремењавање постојећег информационог система у смислу технолошког омогућавања да се постојећи подаци и апликативне целине прилагоде
и мигрирају у нове модуларне целине, по узору на најбољу праксу и постојеће системе у ЕУ.

Пројекат: 5006 - Изградња граничног прелаза Сот
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом
Правни основ: Закон о планирању и изградњи.
Опис: Постојећи гранични прелаз Сот отворен је 1992. године Уредбом Савезне Владе, када су постављени објекти контејнерског типа, минималних капацитета, за
потребе УЦ-а и МУП-а. На њему су предвиђени путнички саобраћај, који се тренутно обавља преко две саобраћајне траке, једне излазне и једне улазне траке.
Постојећи капацитети на граничном прелазу Сот не задовољавају потребе граничних служби у односу на промет возила и путника, због чега су предвиђена улагања
у објекте и инфраструктуру. Повећање капацитета подразумева: једну сaобрaћaјну трaку зa улaз у земљу и једну сaобрaћaјну трaку зa излaз из земље за путнички и
аутобуски саобраћај, једну сaобрaћaјну трaку зa улaзни и једну зa излaзни кaмионски сaобрaћaј, контролни објекат МУП-а и УЦ-а, надстрешницу изнад објекта и
саобраћајница, контролне кабине, камионска вага, објекат пратећих садржаја (шпедиција, пошта, банка), објекат јавног санитарног чвора и др. Изградњом ових
капацитета ГП Сот би извршио прерасподелу саобраћаја са других граничних прелаза, као што су Батровци и Шид.

Циљ 1: Проширење саобраћајница и модернизација објеката путничког и робно-царинског терминала са пратећом инфраструктуром и опремом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Проценат завршених
грађевинских радова
Koментар: /
Извор верификације:
Записник о примопредаји
извршених радова

%

2017

0

100

121

/

Циљна вредност у 2021.
год.

/

Пројекат: 5008 - Изградња комплекса царинске испоставе при ГП Градина
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом
Правни основ: Закон о планирању и изградњи
Опис: Царински комплекс је функционално подељен на две целине. Већи део парцеле, ближе граничном прелазу Градина, предвиђен је за царинске поступке над
царинском робом која се увози/извози у/из царинског подручја Републике Србије. Други, мањи део парцеле, оријентисан према граду Димитровграду, предвиђен је
за објекте за смештај одузете царинске робе, архиву и паркинг путничких возила одузетих у царинском поступку. У првој целини обезбеђени су садржаји, који
пружају функционалне услове за рад царинске службе као што су: објекат за смештај царинске службе, магацински простор (хладњача и хала за смештај робе
трећих лица), паркинг простор за 24 камиона и 19 путничких возила, посебан улаз и посебан излаз из комплекса са електронским системом евиденције и
контролним кабинама, надстрешница за преглед камиона, ограда око целог комплекса, приступни пут и прикључак на постојећи аутопут. У другој целини комплекса
предвиђена је изградња: магацина за смештај одузете царинске робе, магацина за смештај архиве и паркинг простора за 84 путничких возила одузетих у царинском
поступку.
Циљ 1: Повећање капацитета за царињење и смештај робе
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

53

100

/

1. Проценат завршених
грађевинских радова
Koментар: /
Извор верификације:
Записник о примопредаји
извршених радова

%

Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом
Правни основ: Споразум између Европске уније и Републике Србије у Програму Европске униjе "Царина 2020"
Опис: Програм „Царина 2020” је дефинисан тако да обезбеђује подршку и смернице за рад царинским администрацијама у циљу ефикаснијег функционисања
унутрашњег тржишта Европске уније. Програм треба да помогне олакшавању и стимулисању трговине поједностављењем царинских прописа и поступака, као и да
обезбеди заштиту финансијских интереса ЕУ и безбедност њених грађана сузбијањем царинских прекршаја.
Суштина програма је да 28 царинских администрација у ЕУ спроводи један заједнички царински закон на што уједначенији начин. Иако је програм пре свега
намењен земљама чланицама ЕУ, он је доступан и земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ, којима треба да помогне да развију
способност у погледу обављања царинских послова пре и после приступања ЕУ. То подразумева подршку за унапређење разумевања царинских прописа и
процедура ЕУ, подстицање размене искустава и регионалне сарадње између царинских администрација, модернизацију царинских формалности и унапређење
информационих система у домену размене информација и борбе против превара.
Циљ 1: Унапређење административних капацитета Управе царина
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број организованих
едукација
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај о раду Европске
комисије - DG TAXUD (подаци
са ART апликације)

број

2017

25

53

55

50

број

2017

77

73

76

70

2. Број царинских
службеника који је прошао
едукацију
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај о раду Европске
комисије - DG TAXUD (подаци
са ART апликације)

Пројекат: 7018 - ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом
Правни основ: Стратегија интегрисаног управљања границом, Закон о планирању и изградњи, Финансијски споразум за национални ИПА 2014 програм.
Опис: Средства су планирана за изградњу граничног прелаза Котроман. Пројекат изградње граничног прелаза Котроман биће финансиран из фондова Европске
уније (ИПА 2014). Управа царина добила је грађевинску дозволу за I и II фазу изградње ГП Котроман. 31. јула 2018. године, покренуте обе тендерске процедуре које
се односе на изградњу граничног прелаза Котроман. Рок за подношење понуда за уговор о надзору је 31. август 2018. године, док је рок за подношење понуда за
уговор о радовима 1. октобар 2018. године. Тендерски досије за уговор о надзору је послат потенцијалним понуђачима. Јаснија динамика плаћања биће позната тек
по потписивању уговора и почетку реализације пројеката. Радови ће трајати 18 месеци, а надзор 30 месеци. Рок за уговорање је 23. децембар 2018. године.

Циљ 1: Проширење саобраћајница и модернизација објеката путничког и робно царинског терминала са пратећом инфраструктуром и опремом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. ГП Котроман у
потпуности изграђен
Koментар: /
Извор верификације:
Квартални изветаји Групе за
пројекте и Извештаји за
мониторинг ИПА пројекта
(PROJECT MONITORING
REPORT) који се преко ИПА
јединице МФ достављају
канцеларији за ЕУ
интеграције

проценат

2017

0

60

122

100

Циљна вредност у 2021.
год.

/

Пројекат: 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом
Правни основ: Споразум о подршци ЕУ интеграцији 2014-2020 твининг уговор, Финансијски споразум за национални ИПА 2013 програм.
Опис: У оквиру Пројекта 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припреми пројеката 2014-2020 распоређена су средства за Оквирне уговоре и
твининг лајт пројекте који се финансирају из неалоцираних средстава ИПА 2013 и нису првобитно били предвиђени Пројектним фишем - Подршка за модернизацију
Управе царина и унапређење управљања границом. На поменутом пројекту планирана су средства за реализацију три уговора: Twinning light уговор – Царинска
лабораторија, Оквирни уговор за припрему документације за ГП Котроман и Оквирни уговор о услугама „Консолидација информационо-телекомуникационе мреже
Управе царина”.
Твининг лајт за царинску лабораторију је током 2018. године реализован и извршено је финално плаћање. Нема даљих активности и плаћања по овом пројекту.
Поред претходног наведеног уговора у оквиру Пројекта се планира реализација два оквирна који треба да помогну пројектима који ће бити реализовани након њих
а односе се на побољшање инфраструктуре Управе царина у делу унапређења информационо-комуникационог система и побољшања услова рада на граничном
прелазу Котроман. Ради реализације тендера за радове и стручни надзор на граничном прелазу Котроман потребно је ангажовање стручног консултанта чији би
задатак био да изради тендерску документацију и изврши претходну проверу усклађености пројектне документације са ПРАГ правилима. Уговорена вредност
Циљ 1: Стварање предуслова за јачање капацитета царинске лабораторије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Дефинисани технички
предуслови за јачање
капацитета царинске
лабораторије
Koментар: /
Извор верификације:
Квартални изветаји Групе за
пројекте и Извештаји за
мониторинг ИПА пројекта
(PROJECT MONITORING
REPORT) који се преко ИПА
јединице МФ достављају
канцеларији за ЕУ
интеграције

проценат

2017

100

/

/

проценат

2017

100

/

/

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2. Израђене препоруке
ради побољшања
организационе и
функционалне структуре
Koментар: /
Извор верификације:
Квартални изветаји Групе за
пројекте и Извештаји за
мониторинг ИПА пројекта
(PROJECT MONITORING
REPORT) који се преко ИПА
јединице МФ достављају
канцеларији за ЕУ
интеграције

Циљ 2: Побољшања укупних инфраструктурних капацитета Управе царина
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Израђен део тенедерске
документације за јавну
набавку радова и услуге
стручног назора радова у
складу са ПРАГ правилима
са коначном проценом
буџета за реализацију свих
радова и помоћ у фази
јавне набавке радова за ГП
Котроман
Koментар: /
Извор верификације:
Квартални извештаји Групе
за пројекте и Извештаји за
мониторинг ИПА пројекта
(PROJECT MONITORING
REPORT) који се преко ИПА
јединице МФ достављају
канцеларији за ЕУ
интеграције

2. Израђена тендерска
документација која
укључује техничку
спецификацију опреме,
испитавање тржишта и
процену потребних
буџетских средстава за
набавку опреме за
консолидацију мреже и
помоћ у фази јавне набавке
исте

проценат

2017

90

/

/

документ

2017

90

/

/

Koментар: Оквирни уговор је
реализован и финално
плаћање се очекује у 2018.
години.
Извор верификације: Извор
верификације: Квартални
извештаји Групе за пројекте
и Извештаји за мониторинг
ИПА пројекта (PROJECT
MONITORING REPORT) који се
преко ИПА јединице МФ

ГЛАВА 16.2 - ПОРЕСКА УПРАВА
Опште образложење корисника:
Законом о пореском поступку и пореској администрацији уређују се поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода на које се овај закон примењује, права и обавезе пореских обвезника,
регистрација пореских обвезника и пореска кривична дела и прекршаји, издавање и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова, контроле мењачких послова, као и контроле девизног
пословања и обављања послова државне управе у области игара на срећу. Унутрашњим уређењем и систематизацијом радних места Пореске управе уређује се начин образовања унутрашњих
јединица Пореске управе, њихов делокруг и међусобни однос, начин руковођења унутрашњим јединицама. Пореска управа послове из своје надлежности обавља преко унутрашњих јединица:
Централе - Пореске управе у Београду, Регионалних oдељења (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш и Приштина), Центра за велике пореске обвезнике (ЦВПО) и филијалe.
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Програм: 2302 - Управљање пореским системом и пореском администрацијом
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Опис: У оквиру програма спроводе се активности на успостављању ефикасног поступка утврђивања, контроле и наплате пореза и осталих јавних прихода и ефикасне пореске
администрације,поједностављењем пословних процеса, подстицајем поштовања прописа, модернизацијом информационог система, увођењам Е-управе, унапређењем управљања
људским и материјалним ресурсима и развојем капацитета, као и активности усмерене на повећању броја обука у оквиру модернизације ПУ. Пореска управа ће наведене активности
остваривати преко организационих јединица: Централе, Центра за велике пореске обвезнике и филијалe. У оквиру програма спроводи се ИПА пројекат Подршка за учешћe у програмима
ЕУ "Фискалис 2020“
Циљ 1: Смањење сиве економије
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

34,28

31

31

31

%

2016

56,71

63,5

64

64,5

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

индекс

2016

100

100

100

100

индекс

2016

100

101,5

102

102,5

1. 1.% учешћа утврђених неправилности у
контролама евидентирања промета преко
фискалних каса у односу на укупно
извршене контроле евидентирања
промета преко фискалних каса
Koментар: Koментар: развојем анализе
ризика над подацима о прометима
евидентираним на фискалним касама и
пренетих путем ГПРС терминала створиће
се услови да у 2016. години % учешћа
утврђених неправилности расте- циљане
контроле. Развојем свести код купаца
добара и услуга о неопходности узимања
фискалног исечка- рачуна, % неправилности
у контролама евидентирања промета
преко фискалних каса би требао да пада
Извор верификације: Aпликација ТК и
извештаји

2. 2. Повећање % учешћа откривених
пореских кривичних дела утаје пореза у
односу на ук.број откривених
пор.кривичних дела
Koментар: Koментар:: У односу на укупан
број откривених пореских кривичних дела,
смањењем учешћа сиве економије у
промету добара и услуга, повећаваће се
проценат откривања пореског кивичног
дела ""Пореска утаја"" у односу на укупан
број откривених пореских кривичних дела,
односно смањиваће се број следећих
кривичних дела: ""Недозвољен промет
акцизних производа"", ""Недозвољено
складиштење роба"", ""Неосновано
исказивање износа за повраћај пореза и
порески кредит"" и ""Неуплаћивање пореза
по одбитку"" и др. Извор верификације: база податка којом
располаже Сектро пореске полиције

Циљ 2: Повећање наплате јавних прихода
Назив индикатора
1. 1. Остварење динамичког плана буџета
РС (индекс остварења)
Koментар: Koментар:Циљ је да се у 2017.
години динамички планови буџета РС
остваре у планираним износима, односно да
индекси остварења истих буду 100
Извор верификације: Извештај Управe за
Трезор "РСПЈП_Т1234" и "Повраћај _ПДВ"

2. 2. Повећање укупне наплате свих ЈП
које наплаћује Пореска управа
Koментар: Koментар:: Циљ је да се у свакој
од планираних година оствари већа
наплата ЈП у односу на базну годину и у
односу на претходну годину
Извор верификације: Извештај Управе за
Трезор "РСПИП_Т1234" и "Повраћај_ПДВ"

Програмска активност: 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом и пореском администрацијом
Правни основ: Корпоративна стратегија Пореске управе, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о девизном пословању, Закон о играма на
срећу, Закон о фискалним касама, Закон о ПДВ -у, Закон о равноправности полова, Закон о забрани дискриминације.
Опис: Aктивности у погледу ефикаснијег утврђивања, контроле и наплате пореза и осталих јавних прихода, контроле мењачких и девизних послова и игара на
срећу.Послови утврђивања, контроле и наплате пореза и осталих јавних прихода, контроле мењачких и девизних послова и игара на срећу обављају се у
организационим јединицама ПУ.Циљ 1: Циљ 1: Поштовање прописа при утврђивању пореских обавеза и при вршењу контроле
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

27

27

27

1. % утврђених
неправилности у поступку
теренске контроле у односу
на укупан број извршених
теренских контрола
пореских обвезника
Koментар: Koментар: Циљ у
2017. и 2018. години
смањење % утврђених
неправилности као
резултат поштовања
прописа од стране пореских
обвезника и ефикасније
контроле
Извор верификације:
Апликација ТК и извештаји

%

2016

29
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Циљ 2: Ефикасност наплате јавних прихода
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

индекс

2016

100

101,5

102

102,5

1. Повећање наплате
пореског дуга по
опоменама и решењима
принудне наплате
Koментар: Koментар: Циљ је
да се са повећањем броја
опомена и решења принудне
наплате повећа наплата
пореског дуга у свакој од
планираних година у односу
на базну годину и у односу на
претходне године
Извор верификације:
Интерни подаци

Програмска активност: 0002 - Подршка пореске администрације при управљању пореским системом
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом и пореском администрацијом
Правни основ: Закон о пореском поступку и пореској адмнистрацији, Закон о равноправности полова, Закон о забрани дискриминације.
Опис: Програмска активност обухвата послове на успостављању модерне организације, ефикасније управљање људским и материјалним ресурсима и увођење
савремене информационе технологије. У оквиру програмске активности пружа се подршка функционисању информатичке платформе Пореске управе кроз
имплементацију нових апликативних система у постојећи Информациони систем ПУ и њихово прилагођавање као и развој и јачање капацитета кроз стручно
усавршавање запослених у Пореској управи у складу са модернизацијом ПУ

Пројекат: 4001 - Реформа пореске управе
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом и пореском администрацијом
Правни основ: Стратешки план Програм трансформације Пореске управе за период 2015-2020 године
Опис: Реформа и трансформација Пореске управе у оквиру пројекта "Реформа Пореске управе"
Циљ 1: Реформисање ПУ у складу са стратегијом
Назив индикатора
Јединица мере
1. Степен трансформисања
ПУ

%

Извор верификације: -

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

2018

45

45

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5001 - Модернизација информационог система Пореске управe
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом и пореском администрацијом
Правни основ: Закона о буџету РС
Опис: Захтев за финансирање новог капиталног пројеката "Модернизација информационог система" Пореске управe 2019-2022
Модернизација Пореске управе у циљу консолидације наплате јавних прихода као и успостављање модерне и ефикасне пореске администрације. Овим ће се у
потпуности извршити апликативна централизација комплетног ИИС ПУ, чиме ће бити значајно олакшан будући развој и аутоматизација пословних процеса, јер ће
сви релевантни подаци и пословни процеси бити на истом месту, као и унапређења пословних процеса и њихове реализације на начин да су оријентисани на
пружању услуга пореским обвезницима у законски утврђеним оквирима. Циљне групе: грађани, јавни и приватни сектор.
Циљ 1: Проширење постојећег информационог система у циљу проширења Е-порези у 2018. години
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2018

90

91

92

93

1. Проценат пријављених
пореских прохода
електронским путем у
односу на укупо
пријављене пореске
приходе
Koментар: Koментар:
Имплементација
електронске пореске пријаве
по динамици дефинисаној у
чл. 38. ЗПППА. Проценат до
100% односи се на пореске
облике који нису фискално
издашни.
Извор верификације:

Пројекат: 5002 - Куповина пословног простора за потребе филијале Ниш
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом и пореском администрацијом
Правни основ: -Акциони план Програм трансформације ПУ за период 2018-2023
Опис: Једна од основних смерница је централизација пословања Пореске управе за чију реализацију би било потребно извршити концентрацију пословног простора
Пореске управе на одређеној територији.

Циљ 1: Обједињавање пословног простора за потребе Пореске управе у циљу ефикаснијег управљања пословним процесима у складу са Програмом трансформације Пореске управе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Степен реализације
пројекта
%
2019
97
3
0
Koментар: Извор верификације: -
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Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом и пореском администрацијом
Правни основ: Међународни уговор са Европском комисијом (Директоратом при Европској комисији за порезе и царине)
Опис:
Пројекат ЕУ "Фискалис 2020" је намењен не само земљама чланицама већ и земљама кандидатима и трећим земљама у циљу јачања њихових
административних капацитета, а ради укључивања у процес сузбијања међуграничних пореских превара. За реализацију Програма одговоран је Генерални
директорат Европске комисиjе за порезе и царинску унију. Програм се спроводи кроз следеће активности: заједничке активности (радне посете, радионице и
семинари), ИТ активности и заједничке алате обуке. Све активности су везане за циљеве који се једном годишње дефинишу годишњим програмом рада.
У складу са правилима Финансијског водича за програма ЕУ "Царина 2020" и "Фискалис 2020", буџетска година се рачуна од 1.априла текуће године до 31. марта
следеће године, те се реализација циклуса пројекта завшава званично 31.марта 2021. године.

Циљ 1: Јачање административних капацитета Пореске управе кроз сарадњу са пореским управама других земаља учесница у Програму
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. број учесника који су
ипсред ПУРС-а учествовали
у радним посетама,
радионицама и
семинарима
Koментар: Koментар:
Пројекције су дате на основу
примене правила
финансиског водича, односно
узимајући у обзир јединичне
трошкове дневинца које
програмска финансиска
правила предвиђају
Извор верификације:
годишњи извештај

2. Проценат учешћа
мушкараца који су
учествовали у програму
"Фискалис" у односу на
укупан број учесника у
овом програму

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

58

55

57

58

%

2016

47

42

44

45

Koментар: Извор верификације: -
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ГЛАВА 16.3 - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Опште образложење корисника: Управа за трезор задужена је за: финансијско планирање и управљање финансијским средствима Републике Србије; контролу расхода и издатака која обухвата
одобравање плаћања до висине утврђених апропријација; извештавање о извршавању буџета; буџетско рачуноводство и извештавање; успостављање, развијање и одржавање информационог
система Управе за трезор, укључујући систем за управљање јавним финансијама Републике Србије, односно локалне власти, као и пратеће подсистеме, регистре, пројекте и остала решења
информационе технологије, која произлазе из надлежности Управе за трезор и других послова поверених Управи за трезор и управља тим системом; послове у вези јавних плаћања; прима
обавештење од локалног органа управе надлежног за финансије о извршеном инвестирању средстава на домаћем финансијском тржишту новца; прима обавештења од корисника буџетских средстава
о намери преузимања обавеза, о преузимању обавеза и предвиђеним условима и роковима плаћања, као и о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања; централизовани обрачун
личних примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника средстава буџета Републике Србије; вођење Регистра пољопривредних газдинстава, као поверени посао.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Главни носилац: 10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Програмска активност: 0008 - Трезорско пословање
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: У оквиру програмске активности обављају се стручни послови који доприносе ефикасном функционисању платног промета, система извршења буџета
Републике Србије, буџетског рачуноводства и извештавања.

Програмска активност: 0009 - Информациона подршка трезорском пословању
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: Успостављање, развијање и одржавање информационог система Управе, укључујући систем за управљање јавним финансијама Републике Србије, односно
локалне власти, као и пратеће подсистеме, регистре, пројекте и остала решења информационе технологије које произилазе из надлежности Управе и других
послова поверених Управи и управљање тим системом. У оквиру програмске активности спроводе се послови на техничком обезбеђењу квалитетне хардверске
подршке пословним процесима, кроз одржавање функционалности постојећих сервиса.
Циљ 1: Повећање пропусне моћи линкова мрежне инфраструктуре
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Пропусна моћ према
регионалним центрима у
оквиру мрежне
инфраструктуре Управе
Извор верификације: Сектор
за информационе
технологије

%

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

30

60

100

Пројекат: 4002 - Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе за трезор
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: Инвестиционо одржавање објеката које користи Управа за трезор.
Циљ 1: Побољшање стања зграда и објеката и услова рада
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

145

145

50

30

1. Број објеката на којима
ће се извршити
инвестиционо улагање
Koментар: Издаци се односе
на замену дотрајале
столаријe, санацију кровова,
прозора, фасада, радове на
машинским и
електроинсталацијама,
одосно извођење
грађевинско-занатских,
односно других радова
зависно од врсте објекта у
циљу побољшања услова
коришћења објекта у току
експлоатације.
Извор верификације: Сектор
за људске и материјалне
ресурсе

број
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Пројекат: 5002 - Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу ефикаснијег пословања
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: Развој, проширење и модернизација информационог система Управе за трезор због повећања пословних процеса који су додељени у надлежност Управи.
Постојећи информациони систем је на граници технолошких могућности, па је неопходно зановити и проширити капацитете, како би Управа могла безбедно и
несметано да обавља поверене послове.
Циљ 1: Проширење технолошких подсистема у оквиру ИТ система Управе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проширење и
модернизација
информационог система
Управе за трезор

%

2019

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

30

50

70

Извор верификације: Сектор
за информационе
технологије

Пројекат: 5005 - Унапређење аутоматизације пословних процеса
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: Набавка компатибилног хардвера за аутоматизацију и унапређење пословних процеса. Побољшање ефикасности и ефективности рада.
Циљ 1: Аутоматизација пословних процеса
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2019

30

40

50

60

1. Степен аутоматизације
Koментар: Извор верификације:
извештај

%

Пројекат: 5006 - Централни регистар фактура
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: Пројекат централног регистра фактура у јавном сектору (ЦРФ) јесте постојање јединственог система за регистровање фактура, као и других захтева за исплату,
издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама, између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора у којима су
субјекти јавног сектора дужници.

Циљ 1: Увођење Централног регистра фактура
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.
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1. Проценат реализације
успостављања система
Koментар: Успостављање
система за регистровање
фактура, као и других
захтева за исплату,
издатих од стране
поверилаца у комерцијалним
трансакцијама, између
јавног сектора и привредних
субјеката, односно између
субјеката јавног сектора, у
којима су субјекти јавног
сектора дужници.
Извор верификације: Сектор
за информационе
технологије

%

Пројекат: 5008 - Резервна и „бекап” локација
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: У току је пројекат успостављања Резервне и backup локације Дата центра који подразумева инфраструктурно улагање у објекат, мрежну комуникацију, као и
имплементацију сервиса уз неопходну опрему како би се постигла висока доступност наших система и услуга, а у сврху обезбеђења континуитета пословања,
односно неометаног протока информација.
Циљ 1: Унапређење континуитета пословања и обезбеђење високе доступности система
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

15

20

25

1. Проценат доступних
сервиса
Koментар: Обезбеђење
континуитета пословања и
висока доступност система
и услуга које пружа Управа за
трезор за све законом
дефинисане пословне
процесе у оквиру своје
надлежности преласком на
резервну и бекап локацију
Дата центра.
Извор верификације: Сектор
за информационе
технологије

%

2017

128

Пројекат: 5009 - Централизовани обрачун зарада
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: За пројекат проширења система Централизованог обрачуна зарада у јавном сектору потребно је обезбедити надоградњу постојећег система додатним
пословним функционалностима, тј додатна софтверска решења, унапредити централни систем за обраду података у делу хардверске инфраструктуре, брзине
процесирања података, обезбедити контролне јединице са радним станицама које због измена клијентских апликација и оперативних система често нису
компатибилне централним софтверским решењима, изградити додатне сервисе за интеграцију и размену података итд.
Циљ 1: Надоградња и унапређење постојећег система
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

20

25

30

35

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат надоградње
Koментар: Проширење
система Централизованог
обрачуна зарада у јавном
сектору
Извор верификације: Сектор
за информационе
технологије

%

Пројекат: 5011 - Увођење индиректних корисника буџета
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: Укључивање нових индиректних корисника буџета РС у систем за извршење буџета РС.
Циљ 1: Укључивање нових индиректних корисника
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

2017

247

318

1. Број индиректних
корисника у систему
извршења
Koментар: Укључивања
индиректних корисника
буџета РС у систем за
извршење буџета РС,
надоградња постојећег
система са додатним
функционалностима,
проширење капацитета за
обраду и складиштење
података, унапређење
система за прихватање
корисника за приступ уз
вишеструке безбедносне и
мрежне функционалности.
Извор верификације: Сектор
за извршење буџета

број

Пројекат: 5012 - Е - фактуре
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Опис: Информациони систем треба да омогући да повериоци који пружају услуге или врше продају робе, своје фактуре не достављају у папирном облику, већ у
електронском. Дужници ће моћи да пријављене фактуре директно повлаче у своје информационе системе.
Циљ 1: Успостављање система за доставу фактура у електронском облику
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Имплементација
информационог система
Извор верификације:
извештај

број

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

0

1

2019

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5013 - Праћење извршења Јединица локалне самоуправе - ЈЛС
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: Успостављање информационог система који би служио за праћење, контролу и извештавање о извршењу буџета јединица локалне самоуправе, на основу
податка из платног промета који води Управа за трезор
Циљ 1: Успостављен систем за праћење извршења јединица локалне самоуправе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Имплементација
информационог система
Извор верификације:
извештај

број

2019

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

0

1
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Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

ГЛАВА 16.4 - УПРАВА ЗА ДУВАН
Опште образложење корисника:
Као орган управе у саставу Министарства финансија, Управа за дуван (у даљем тексту: Управа), у оквиру својих надлежности, обавља послове који се односе на: праћење стања на тржишту дувана и
дуванских производа и израду анализа, издавање дозвола и вођење регистара (произвођачи и обрађивачи дувана, произвођачи, увозници, извозници, трговци на велико дуванским производима и
марке дуванских производа), као и вођење евиденционих листа о трговцима на мало дуванским производима и физичким лицима-произвођачима дувана. Такође, Управа сарађује са органима и
организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дувана и дуванских производа. Лица уписана у регистре и евиденционе листе дужна су да воде посебну евиденцију у вези са
производњом, обрадом и прометом дувана, обрађеног дувана и дуванских производа и да Управи достављају полугодишње и годишње извештаје, о подацима о којима воде евиденцију, који се
обрађују и анализирају у циљу праћења стања на тржишту дувана и дуванских производа. Поред наведеног, прописи којима је утврђена надлежност Управе за дуван, регулишу и питања у вези са
контролом дувана (обележавање паковања и састав дуванских производа, разне забране промета и сл).
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Главни носилац: 10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Програмска активност: 0010 - Регулација производње и промета дувана и дуванских производа
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: Закон о дувану
Опис: У оквиру ове програмске активности, обављају се следећи послови из надлежности Управе за дуван: издавање дозвола, вођење регистара и евиденционих
листа за привредне субјекте учеснике на тржишту дувана и дуванских производа, статистичко-аналитичка обрада података на основу извештаја привредних
субјеката учесника на тржишту дувана и дуванских производа, обрада и достављање података у циљу утврђивања просечне пондерисане малопродајне цене
дуванских производа и минималне акцизе, праћење стања на тржишту дувана и дуванских производа, сарадња са другим органима надлежним за сузбијање
нелегалног промета дувана и дуванских производа и др.
Циљ 1: Повећање ефикасности у процесу издавања дозвола.
Назив индикатора
Јединица мере
1. Просечно време обраде
захтева за издавање
дозволе за трговину на
мало дуванским
производима

број дана

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

10

5

5

5

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

15

7

6

5

Извор верификације:
Евиденциона листа
трговаца на мало

Циљ 2: Подршка међусекторској сарадњи.
Назив индикатора
Јединица мере
1. Просечно време
одговора на захтеве других
органа у вези са подацима
којима располаже Управа
за дуван, у поступку
сузбијања нелегалног
промета дуваном и
дуванским производима

број дана

Извор верификације: Извод
из електронске евиденциједеловодника Управе за дуван

ГЛАВА 16.5 - УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА
Опште образложење корисника:
Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца је финансијско-обавештајна служба Републике Србије чије су надлежности дефинисане Законом о спречавању прања новца и
финансирања тероризма.
Управа је тренутно смештена у помоћној згради Привредног суда у Београду, улица Масарикова брoj 2 и није до сада била у могућности физички да смести предвиђени број запослених по
систематизацији (37).
Селидбом Управе у нов пословни простор у ул. Ресавска 24 обезбеђени су услови за пријем нових запослених. Неопходно је повећање броја запослених за 5 до IV квартала 2019. године (37+5=42) на
основу Закључка Владе РС 05 Број 018-8670/2018-1 о усвајању Предлога основе за вођење преговора и закључивање Споразума између Владе Сједињених Америчких Држава и Владе Републике
Србије са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене FATCA прописа, усвојеног 4. октобра 2018. године и препоруке Европске комисије које се односе,
када је Управа за спречавање прања новца у питању, углавном на унапређење капацитета.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Сектор: 23 - Финансијски и фискални систем
Главни носилац: 10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Програмска активност: 0011 - Спречавање и откривање прања новца и финансирање тероризма
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
Правни основ: - Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма
Опис: Управа за спречавање прања новца прикупља, анализира, чува и прослеђује надлежним органима податке и информације добијених од обвезника из Закона
о спречавању прања новца и финансирања тероризма, државних органа и страних финансијскообавештајних служби.
Управа има успешну сарадњу и размену информација са страним ФОС
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Циљ 1: Јачање законског оквира у спречавању прања новца и финансирања тероризма и ефикасности његове примене
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. % утврђених
неправилности у односу на
број извршених контрола
Koментар: Управа врши
надзор над применом
Закона код одређених лица
ван финансијског сектора
(између осталог код
рачуновођа и ревизора).
Спроводе се посредне и
непосредне контроле, а у
%
2017
25%
20%
случају неадекватне
примене Закона Управа
подноси пријаву
надлежном органу против
конкретног обвезника.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

20%

20%

Извор верификације:
Информатор о раду који се
налази на сајту Управе за
спречавање прања новца

2. Број квалитетних пријава
сумњивих трансакција
добијених од обвезника по
Закону о спречавању прања
новца и финансирања
тероризма

број

2017

800

900

900

980

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

70

90

90

90

број

2017

300

380

400

400

Извор верификације:
Информатор о раду који се
налази на сајту Управе

Циљ 2: Откривање прања новца и финансирања тероризма
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број извештаја Управе
прослеђених другим
државним органима
Извор верификације:
Информатор о раду
објављен на сајту Управе за
спречавање прања новца

2. Број иницијатива за
отварање предмета које
Управи достављају други
државни органи
Извор верификације:
Информатор о раду
објављен на сајту Управе за
спречавање прања новца

ГЛАВА 16.6 - УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ
Опште образложење корисника:
Управа за слободне зоне, као орган управе у саставу Министарства финансија, основана је по члану 31 Закона о слободним зонама, а са радом је почела 18.12.2008. године. Надлежност Управе за
слободне зоне дефинисана је чланом 32 поменутог Закона и обухвата послове развоја слободних зона у функцији интереса државе, послове у области промоциије, контроле, развоја и надзора
слободних зона.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1510 - Привлачење инвестиција
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Главни носилац: 10810 - МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Програмска активност: 0005 - Промоција, развој, контрола и надзор слободних зона
Програм коме припада: 1510 - Привлачење инвестиција
Правни основ: Закон о слободним зонама, Царински закон и Закон о порезу на додату вредност.
Опис: Слободне зоне су први отворени прозор привреде у транзицији, који погодује страним улагањима, који доприносе осавремењавању производних процеса,
побољшању конкурентности, повећању извоза, повећању запослености и смањењу спољно трговинског дефицита у Републици Србији у којој тренутно послује 14
слободних зона. Напомена: Промена базне година са 2013. на 2016. утицала је на појаву разлике измећу иницилалних и циљаних вредности по годинама.
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Циљ 1: Развој слободних зона
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

71

82

85

90

Индекс

2016

100

103

105

107

1. Број производних
корисника слободних зона
Koментар: Управа за
слободне зоне је
прецизирала назив овог
индикатора убацујући
придев "производних"
корисника, јер су њихови
економски показатеље (нпр.
обим производње, извоз...)
битни параметр, који се
прате.
Број производних корисника
је стабилнији у односу на
број корисника из области
услуга, обзиром да њихов
број варира у зависи управо
од потреба производних
корисника. Из тог разлога
дошло је до промене базне
вредности индикатора са
226 на 40 у 2013. години
Извор верификације:
Извештај о пословању
слободних зона у Републици
Србији, који се објављује на
сајту управе за слободне
зоне.

2. Површина слободних
зона
Извор верификације:
Извештај о пословању
слободних зона у Републици
Србији, који се објављује на
сајту управе за слободне
зоне.

ГЛАВА 16.7 - УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Опште образложење корисника:
Управа за јавни дуг основана је Законoм о јавном дугу, као орган управе у саставу Министарства финансија. Одредбом чл. 44. став 1. Закона о јавном дугу, прописано је да Управа за јавни дуг
обавља послове у складу са овлашћењима утврђеним овим и другим законима и то :
1) праћење преговора о задуживању; 2) емитовање државних хартија од вредности; 3) управљање финансијским ризицима; 4) смањење ризика; 5) праћење и анализирање стања и промена на
домаћим и иностраним финансијским тржиштима; 6) припремање стратегије за управљање јавним дугом; 7) праћење задуживања локалне власти; 8) праћење задуживања правних лица када се
тражи гаранција; 9) вођење евиденција и рачуноводствених послова о јавном дугу и финансијско извештавање; 10) управљање финансијским информационим системом; 11) предлагање забране
учествовања у куповини државних хартија од вредности на примарном тржишту; 12) обављање других послова, у складу са законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2201 - Управљање јавним дугом
Сектор: 22 - Сервисирање јавног дуга
Опис: У циљу спровођења стратегије управљања јавним дугом Републике Србије потребно је: 1) Осигурати финансирање фискалног дефицита Републике Србије, у смислу краткорочног
дефицита (ликвидности) и дугорочног дефицита, као део политике одржавања стабилности система јавних финансија; 2) Дефинисати прихватљив ниво ризика и он треба да буде одређен у
условима циљане структуре портфолија дуга у смислу валутне структуре дуга, структуре каматних стопа, структуре рочности и структуре дуга према инструментима 3) Омогућити
транспарентност и предвидивост процеса задуживања, уз обезбеђење даљег развоја тржишта државних хартија од вредности које се емитују на домаћем и међународном тржишту. ”

Циљ 1: Управљање јавним дугом и редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга
Назив индикатора
1. Испуњење годшњег плана
финансирања Koментар: Испуњење
годшњег плана финансирања
Извор верификације: База података

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Проценти %

2016

72

67

66

66

Програмска активност: 0001 - Сервисирање домаћег јавног дуга
Програм коме припада: 2201 - Управљање јавним дугом
Правни основ: Закон о јавном дугу
Опис: Отплата јавног дуга има сталну апропријацију у буџету Републике Србије и приоритет у исплати у односу на остале јавне расходе утврђене законом којима се
уређује буџет Републике Србије. Управа за јавни дуг, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља послове који се односе на измиривање обавеза по
основу јавног дуга, вођење евиденција и рачуноводствених послова о јавном дугу и финансијско извештавање. Сервисирање домаћег јавног дуга Републике Србије
се врши кроз функцију 170 (Трансакције јавног дуга), са конта економске класификације 441 – Отплате домаћих камата и 611 – Отплата главнице домаћим
кредиторима.
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Циљ 1: Управљање јавним дугом и редовно сервисирање обавеза по основу домаћег јавног дуга
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2,8

3

3

1. Повећање просечне
рочности на динарске ХОВ
Koментар: Повећање
просечне рочности на
динарске ХОВ.
На крају 2011. године
просечна рочност динарских
хартија од вредности је
износила 272 дана (0,75
године), на крају 2012. године
је износила 394 дана (1,1
година), на крају 2013. године
је износила 469 дана (1,3
године), на крају 2014. године
је износила 645 дана (1,8
година), на крају 2015. године
је износила је 749 дана (2,1
година), на крају 2016. године
износила 789 дана (2,2
године), док је на дан 30.
септембар 2017. године
износила 864 дана (2,4
године). У периоду до 2020.
године предвиђа се да
просечна рочност буде у
распону од 2,5 до 3,0 године.
Извор верификације:
Стратегија управљања
јавним дугом

Године

2017

2,4

Програмска активност: 0002 - Сервисирање спољног јавног дуга
Програм коме припада: 2201 - Управљање јавним дугом
Правни основ: Закон о јавном дугу
Опис: Отплата јавног дуга има сталну апропријацију у буџету Републике Србије и приоритет у исплати у односу на остале јавне расходе утврђене законом којима се
уређује буџет Републике Србије. Управа за јавни дуг, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља послове који се односе на измиривање обавеза по
основу јавног дуга, вођење евиденција и рачуноводствених послова о јавном дугу и финансијско извештавање. Основни стратешки циљеви којима је потребно
тежити у наредном дугорочном периоду, како би се минимизирали ризици повећања задужености и трошкова сервисирања јавног дуга су:
- да учешће дуга деноминованог у динарима износи око 25% укупног јавног дуга на средњи рок;
- да учешће дуга деноминованог у еврима у јавном дугу износи најмање 60% дуга у ино-валути, укључујући будућа задуживања и трансакције;
- да дође до смањења учешћа дуга са варијабилном каматном стопом на испод 20% у средњорочном интервалу;
- да просечно време до промене каматне стопе (АТR) буде одржавано на нивоу од минимум 4,5 године, у складу са горе наведеном мером постепеног смањивања
учешћа дуга са варијабилним каматним стопама;
- да просечна пондерисана каматна стопа (WAIR) на унутрашњи јавни дуг не прелази 7,00%;
- да учешће краткорочног дуга (чије је доспеће до годину дана) износи до 15% укупног јавног дуга;
- да просечно време до доспећа (АТМ) унутрашњег дуга буде на нивоу од најмање четири године на средњи рок;
- да се просечно време до доспећа (АТМ) спољног дуга одржава на нивоу од 6±0,5 година у истом временском хоризонту.

Циљ 1: Редовно сервисирање обавеза по основу спољног јавног дуга
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Дугорочни стратешки
оквир за управљање
јавним дугом
Извор верификације:
Квартални извештај

У процентима

2017

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

40,4

49

55

55

Програмска активност: 0003 - Плаћање по гаранцијама
Програм коме припада: 2201 - Управљање јавним дугом
Правни основ: Закон о јавном дугу
Опис: Дуг који настаје по основу дате гаранције Републике Србије, или по основу непосредног преузимања обавезе у својству дужника за исплату дуга по основу
датих гаранција, представља јавни дуг Републике Србије. Отплата обавеза насталих по основу дате гаранције, условна је обавеза Републике Србије. Република
Србија отплаћује доспелу, а неизмирену обавезу по основу дате гаранције, уколико дужник не изврши своју обавезу благовремено, у складу са условима утврђеним
у уговору о кредиту. Отплатом обавеза по основу гаранције, настаје безусловна и апсолутна обавеза дужника да плати Републици Србији износ обавезе коју је она
извршила према повериоцу по основу дате гаранције. Важно је напоменути да смањењу јавног дуга у односу на БДП доприноси и адекватна контрола издавања
гаранција и унапређење процеса приоритизације инвестиционих пројеката, који се финансирају из кредитних линија мултилатералних и билатералних кредитора.
Почев од 2015. године, гаранције се издају само за пројектне (инвестиционе) зајмове, односно прекинуто је издавање гаранција за зајмове за текућу ликвидност
јавним предузећима, што је у претходне три године смањило стање гарантованог јавног дуга.
Циљеви програмске активности: Избегавање настанка додатних трошкова по основу неблаговременог сервисирања обавеза по основу зајмова за које је дата
Циљ 1: Сервисирање гарантованог јавног дуга
Назив индикатора
Јединица мере
1. Смањење сервисирања
обавеза по гаранцијама и
смањење издавања
гаранција

У милијардама

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

36,7

18

11

11

Извор верификације: База
података
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Програмска активност: 0004 - Задуживање емитовањем државних хартија од вредности
Програм коме припада: 2201 - Управљање јавним дугом
Правни основ: Закон о јавном дугу
Опис: Република Србија емитује државне хартије од вредности на домаћем финансијском тржишту – државне записе и обвезнице у домаћој и страној валути.
Република Србија емитује и државне хартије од вредности (еврообвезнице) на међународном финансијском тржишту. У циљу испуњавања услова за емисију
државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту неопходно је прибавити и оцене кредитног рејтинга Републике Србије од три водеће
рејтинг агенције – Standard and Poors, Moody̕s и Fitch Ratings
Циљ 1: Плаћање трошкова ЦРХОВ-у
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

150

150

150

150

1. Трошкови накнаде и
такси које наплаћује ЦРХОВ
Koментар: Трошкови ЦРХОВа
Извор верификације: База
података

У милионима динара

Програмска активност: 0005 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 2201 - Управљање јавним дугом
Правни основ: Управа за јавни дуг основана је Законом о јавном дугу, као орган управе у саставу Министарства финансија.
Опис: У циљу ефикасног функционисања и извршавања послова Управе који су прописани Законом о буџетском систему, потребно је обезбедити довољан обим
средстава за финансирање текућих активности.
У предлогу финансијског плана за 2017. годину, планирано је да потребна средства за обављање послова из надлежности Управе буду финансирана из извора 01 –
(приходи) средства из буџета.

ГЛАВА 16.8 - УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
Опште образложење корисника:
Централни регистар обавезног социјалног осигурања, основала је Влада РС, Одлуком о оснивању у јулу 2010. године, а на основу Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
и закона који уређује рад јавних служби, док се средства за обављање делатности Централног регистра обезбеђују из буџета Републике Србије, на разделу Министарство финансија.
Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, утврђена је делатност Централног регистара и прописано да обавља послове из области обавезног социјалног осигурања који се
односе на:
1) успостављање и вођење Јединствене базе;
2) регистрацију осигураника и осигураних лица;
3) додељивање јединственог броја;
4) евиденцију регистрованих обвезника доприноса, на основу података преузетих од органа и организација надлежних за регистрацију;
5) евиденцију о основицама доприноса и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по свим основама и периодима на које се те уплате односе;
6) евидентирање обрађених података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по послодавцу, односно исплатиоцу прихода на месечном нивоу;
7) контролу података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по осигуранику по свим основама приликом сваке исплате;
8) евидентирање обрађених података о обрачунатим и наплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по осигуранику на месечном нивоу;
9) усаглашавање података о обвезницима доприносa и осигураним лицима којима располажу Пореска управа, организације за обавезно социјално осигурање и други органи и организације;
10) кoмплексну и свеобухватну анализу унетих и обрађених података у роковима предвиђеним законом и указивање надлежним органима на уочене неправилности;
11) обезбеђивање техничких услова за међусобно повезивање и усклађивање рада субјеката повезаних у систем Централног регистра у вези са достављањем података;
12) обезбеђивање електронске повезаности са другим регистрима и базама података које се воде у Републици Србији, а имају значаја за обвезнике доприноса и осигурана лица.
Централни регистар обавља и друге послове везане за успостављање и вођење Јединствене базе. Централни регистар је електронски сервис који је оперативно пуштен у рад у августу 2013.
године. Портал Централног регистра намењен је, како обвезницима подношења пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику, тако и осигураницима, односно грађанима ради
провере – електронским путем својих података о обавезном социјалном осигурању. Од пуштања у рад Портала Централног регистра, у све већем броју, обвезници плаћања доприноса самостално
подносе јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, а дневни број поднетих пријава у одређеним периодима достиже и 60.000 поднетих пријава, одјава и промена са социјалног
осигурања.
Пред наше Одељење за информационе технологије у 2016. години био стављен огроман задатак наставка активности везаних за анализе сета података о обрачунатим и плаћеним доприносима,
добијених од Пореске управе, у циљу груписања грешака и договора како исте да буду отклоњене. Такође, активности су биле усмерене и на исправке евидентираних грешака у сарадњи са
организацијама за обавезно социјално осигурање. Крајњи циљ је размена тачних података за електронски М4 образац, где ће ЦРОСО податке о плаћеним доприносима добијене од Пореске управе,
достављати РФ ПИО. Први сет података добијених од ПУ кренуо је ка РФ ПИО у априлу 2016. године, тако да је захваљујући активностима све три институције, од ове године омогућена достава
података за М4 образац електронским путем. Очекујемо ускоро да Пореска управа почне да преузима податке о пријавама на обавезно социјално осигурање из базе ЦРОСО и да коначно заживи
двосмерна комуникација између ове две институције
Како је мисија Светске банке боравила у Београду 7-18. марта 2016. године, током тог периода представници наведене међународне организације састали су се са стручном службом ЦРОСО два
пута. Мисија се такође сусрела и са представницима организација обавезног социјалног осигурања, као и Пореском управом, а детаљан извештај, крајем августа прослеђен је свим релевантним
актерима у овом ланцу, а одржана је и једнодневна радионица почетком септембра. У извештају је наведено да је свакако неопходан додатни рад на умрежавању свих актера на које се овај извештај
односи, али тако да информациони систем Централног регистра заузме веома битно, централно место. Очекујемо да овај извештај буде полазна основа за отпочињање нове сарадње у оквиру неког
новог пројекта.
Постоји тенденција да ЦРОСО постане Регистар уговора о раду, као и Регистар повреда на раду и професионалних оболења, а потенцијално и Регистар грађана ако заживи идеја да ЦРОСО води
евидинцију броја обавезног социјалног осигурања.
Наше Одељење за ИТ имало је доста задатака око пуштења у продукцију пројекта „Бебо, добро дошла на свет“, чији је циљ да родитељи све аминистративне процедуре, које су повезане са
рођењем детета обаве већ у болници. Пројекат је пуштен у продукцију у априлу 2016. године, а преко портала ЦРОСО врши се пријава на обавезно здравствено осигурање детета. Такође пуштен је у
продукцију пројекат Града Београда и Дирекције за електронску управу за пријаву предшколске деце у вртиће, где ће се путем посебних сервиса проверава да ли су родитељи у радном односу упитом
према Јединственој бази ЦРОСО.
Како су велики број институција корисници података Централног регистра, односно директно зависни од доступности Информационог система Централног регистра (Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање), свакако би требало имати на уму да евентуални застој у раду информационог
система Централног регистра може да изазове и проблем у раду горе наведених организација. Централни регистар је од 2015. године путем веб сервиса повезан са Инспекторатом за рад и
Извршитељима.
Најважнији задатак који се ставља пред ЦРОСО је отпочињање са радом Радне групе за преузимање послова вођења Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих
лица код корисника јавних средстава од стране Централног регистра обавезног социјалног осигурања, чиме ће Централни регистар проширити своје надлежности и на вођење овог регистра. Са
аспекта ЦРОСО-а ово ће бити значајан искорак, а свакако треба имати на уму да преузимање још једног регистра подразумева додатна финансијска средства, као и ангажман нових људи који би се
бавили пословима новог регистра.
Из свега напред наведеног, сасвим је реално очекивати да ће ЦРОСО све више учествовати у било ком пројекту везаном за развој е-управе у Републици Србији, будући да смо ми први прави
електронски сервис помоћу кога је у области пријава на обавезно социјално осигурање заживео једношалтерски систем. Напомињемо и да је све већи притисак на наше Одељење за рад са
осигураницима, обвезницима и регистром, нарочито имајући у виду законску обавезу о неоходности размене података из службених евиденција, установљену новим Законом о општем управном
поступку.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0902 - Социјална заштита
Сектор: 09 - Социјална заштита
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0002 - Регистар обавезног социјалног осигурања
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о министарствима; Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања; Закон о јавним службама
Опис: Делатност Централног регистра је успостављање и вођење јединствене базе података осигураних лица, основицама доприноса и уплаћеним доприносима,
контрола података о обрачунатим и наплаћеним доприносима, усаглашавање са Пореском управом, анализа унетих и обрађених података, обезбеђивањљ
функционисања система Централног регистра и повезаност са осталим субјектима и друго.
Циљ 1: евиденција регистрованих обвезника доприноса на основу података преузетих од органа и организација надлежних за регистрацију
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. доступност података
грађанима о обавезном
социјалном осигурању
проценат
2017
100
100

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај о извршењу
буџета

ГЛАВА 16.9 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ
Опште образложење корисника:
Фонд је основан ради исплате обештећења у случајевима где није могуће извршити повраћај одузете имовине, а на основу коначних решења Агенције за реституцију.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Исплата на основу коначних решења Агенције за реституцију.
Циљ 1: Накнада штете за одузету имовину
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

-

2017

-

-

-

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Koментар: Извор верификације: -

Програмска активност: 0002 - Враћање одузете имовине и обештећење за одузету имовину
Програм коме припада: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине
Правни основ: Закон о враћању одузете имовине и обештећењу
Опис: Исплата на основу коначних решења Агенције за реституцију.
Циљ 1: Накнада штете за одузету имовину.
Назив индикатора
Јединица мере
1. Koментар: Извор верификације: -

-

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2017

-

-

-

Циљна вредност у 2021.
год.

Раздео 17
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Опште образложење корисника:
Министарство спољних послова обавља послове који се односе на:
извршење у оквиру својих надлежности утврђене спољне политике РС; прати стање и развој међународних односа као и билатералне сарадње са другим државама; учествује у закључивању и
примени међународних уговора; обавља дипломатске, конзуларне и друге стручне послове; штити интересе РС, њених држављана и правних лица у иностранству; предузима мере ради заштите и
обезбеђивања, поштовања политичких, верских, културних и других права припадника народа РС који живе у другим државама; предузима мере ради унапређивања односа са исељеницима у
иностранству; организује сарадњу са научним установама у циљу унапређења спољне политике РС;припрема учешће представника РС на међународним конференцијама или преговорима за
закључивање међународних уговора и обавља друге послове из области иностраних послова које одреди Влада РС.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова
Сектор: 03 - Спољни послови
Опис: У оквиру овог програма МСП обавља послове који се односе на координацију спољно-политичких и других активности које у оквиру утврђене надлежности спроводе државни
органи.
У оквиру овог програма се спроводи: Унапређење укупних односа РС са другим државама; Јачање позиције РС у међународној заједници; Јачање сарадње,међусобног поверења и
комуникације са институцијама ЕУ у циљу европске интеграције РС;
Законодавне активности,предлагање подзаконских аката и доношење интерних аката и сви послови везани за извршавање надлежности из делокруга.
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Програмска активност: 0001 - Билатерални, мултилатерални и конзуларни послови
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова
Правни основ: Закон о спољним пословима;Интерна акта МСП;Закључци Владе РС.
Опис: У оквиру ове програмске активности МСП:
-прати стање и развој међународних односа као и билатералне сарадње са другим државама,
-учествује у закључивању и примени међународних уговора,
-припрема учешће представника РС на међународним конференцијама или преговорима за закључивање међународних уговора,
-организује сарадњу са научним установама у циљу унапређења спољне политике РС.
Такође, у оквиру ове програмске активности се обавља и део конзуларних послова у вези са заштитом интереса држављана РС у иностранству, визном политиком и
њеним спровођењем, припремама и преговорима о закључивању међународних уговора из конзуларне области, сарађује са дипломатско-конзуларним
представништвима држава акредитованих у РС.

Програмска активност: 0002 - Чланство у међународним организацијама
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова
Правни основ: Закључак Владе 05 број: 401-1154/2009-1 од 26.02.2009.год.
Опис: Праћење споразума и уредно измиривање обавезних чланарина-контрибуција за финансирање међународних организација и њихових тела и програма у
којима учествује.
Циљ 1: Унапређење положаја РС у међународним организацијама.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

80

85

85

85

1. Број организација у
којима РС има чланство.
Извор верификације:
Документи и одлуке
међународних организација

број

2016

Програмска активност: 0003 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова
Правни основ: Закон о спољним пословима; Закон о платама државних службеника и намештеника; Закон о раду; Закон о доприносима за обавезно социјално
осигурање; Закон о порезу на доходак грађана; Закон о јавним набавкама; Уредба о буџетском рачуноводству; Уредба о накнадама и отпремнини државних
службеника.
Опис: Ова програмска активност подразумева послове које спроводе административне и стручне службе ради обезбеђења ефикасног и квалитетног функционисања
рада Кабинета министра, као и осталих служби министарства.

Пројекат: 7066 - Парламентарни избори за народне посланике
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова
Правни основ: Закон о избору народних посланика; Одлука РИК-а о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора;
Опис: У оквиру овог пројекта МСП:
-у координацији са РИК-ом припрема изборни материјал, који чланови бирачких одбора достављају ДКП-у;
-организује и реализује путовања изабраних службеника као чланова бирачких одбора у ДКП РС (резервације и набавка авио карата, хотелског смештаја, дневница);
-доношење изборног материјала у РИК по завршетку гласања у иностаранству.

Циљ 1: Организација спровођења редовних парламентарних избора за народне посланике 2020. године
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број бирачких места у
иностранству (ДКП)
Извор верификације:
Извештај РИК-а

број

2016

38

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

45

ГЛАВА 17.1 - ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА
Опште образложење корисника:
Послови из надлежности и делокруга Министарства спољних послова који се врше у иностранству обављају се преко дипломатско конзуларних представништава РС које чине амбасаде, мисије,
генерални конзулати, конзулати, КИЦ. Тренутну мрежу чине 102 ДКП-а.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству
Сектор: 03 - Спољни послови
Опис: МСП штити права и интересе Републике Србије, њених држављана и правних лица у иностранству преко ДКП у области политичких, економских, културних, просветних, научнотехничких, информационих и других односа.

136

Циљ 1: Јачање билатералних односа и мултилатералне сарадње РС.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

176

411

412

449

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2017

18

23

28

36

1. Број сусрета званичника МСП РС са
страним званичницима
Извор верификације: Извештај о раду МСП

Циљ 2: Повећање учешћа жена у обаљању дипломатских послова
Назив индикатора
1. Проценат постављених амбасадора
женског пола
Koментар: Посматра се учешће амбасадора
женског пола у обављању дипломатских
послова и активности у односу на укупан
број послтављених амбасадора, на
годишњем нивоу.
Извор верификације: Званични докименти
Владе РС

Програмска активност: 0001 - Подршка функционисању дипломатско-конзуларних представништава
Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству
Правни основ: Закон о спољним пословима; интерна акта МСП.
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови везани за:
заштиту права и интереса РС, њених држављана и правних лица у иностранству;
пружање конзуларних услуга држављанима РС у иностранству;
обезбеђење средстава за лична примања упућених на рад у ДКП у иностранству и друге расходе за запослене и ангажована лица,
трошкове коришћења услуга и роба у циљу извршавања надлежности МСП.

Програмска активност: 0004 - Обнова возног парка за потребе ДКП-а
Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству
Правни основ: Закон о спољним пословима; Закључци Владе РС; интерна акта МСП.
Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се неопходна средства за несметано функционисање возног парка ДКП РС ( текуће поправке и одржавање
возила, као и набавка нових возила у складу са одлуком Владе РС ).
Циљ 1: Повећање функционалности и безбедности возног парка у ДКП РС.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10,83

10,54

10,52

10,48

1. Просечна старост возила.
Извор верификације:
извештај ОИМОП-а

година

2016

Програмска активност: 0003 - Капитално и текуће одржавање објеката и опреме ДКП-а
Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству
Правни основ: Закон о спољним пословима; интерна акта МСП.
Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се неопходна средства за несметано функционисање ДКП РС ( капитално одржавање објеката РС, набавка
опреме, као и стални и текући трошкови одржавања објеката и опреме РС). За потребе функционисања ДКП у земљама у којим РС нема имовину за ове намене,
врши се закуп пословног и резиденцијалног простора, уз претходну сагласност Владе РС. ДКП имају обавезу да врше текуће поправке и одржавање тих објеката.

Циљ 1: Стварање материјално-техничких услова за функционисање ДКП РС.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1%

3%

4%

5%

1. Функционално
опремљени објекти ДКП у
односу на укупан број
објеката у власништву РС.
Koментар: За потребе ДКПа (амбасаде,конзулати и
резиднеције), користе се 24
непокретности које се у
власништву РС, од којих нису
сва у одговарајућим
(функционалним)
условима.Планирано је да се
сваке године функционално
опреми 1-2 непокретности.
Извор верификације:
извештај ОИМОП-а

проценат

2016

Програмска активност: 0005 - Закуп пословних објеката ДКП-а
Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству
Правни основ: Закон о спољним пословима; Закључци Владе РС; интерна акта МСП.
Опис: За потребе функционисања ДКП у земљама у којим РС нема имовину за ове намене, врши се закуп пословног простора, уз претходну сагласност Владе РС.
Пословни објекти подразумевају амбасада, конзулате, мисије, КИЦ као и објекте мешовите намене (објекти за пословне намене и резиденцијални објекти).

Циљ 1: Економично коришћење пословних објеката.
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број пословних објеката
у закупу.
Извор верификације:
извештај ОИМОП-а

број

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

61

61

66

66

Програмска активност: 0006 - Закуп резиденцијалних објеката ДКП-а

137

Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству
Правни основ: Закон о спољним пословима;Закључци Владе РС;интерна акта МСП.
Опис: За потребе функционисања ДКП у земљама у којим РС нема имовину за ове намене, врши се закуп резиденција, уз претходну сагласност Владе РС.

Циљ 1: Економично коришћење резиденцијалних објеката.
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број резиденцијалних
објеката у закупу.

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

56

63

68

68

број

Извор верификације:
извештај ОИМОП-а

Пројекат: 5001 - Изградња ДКП-a у Канбери (Аустралија)
Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству
Правни основ: Предлог Закључка Владе РС
Опис: Изградња ДКП у Канбери (Аустралија) планира се у периоду од 2018.-2020. године, с обзиром да су објекти који се тренутно користе за смештај амбасаде и
резиденције у режиму закупа.
Циљ 1: Стварање материјално техничких услова за функционисање ДКП РС у Канбери
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Нови објекат у јавној
својини РС

динар

Извор верификације:
Власнички лист

2017

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

објекти у закупу

80000000

32000000

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5002 - Прибављање непокретности за потребе ДКП-а РС у Скопљу (Македонија)
Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству
Правни основ: Предлог Закључка Владе РС
Опис: Куповина ДКП РС у Скопљу планира се у периоду од 2018.-2019. године, обзиром да су објекти који се тренутно користе за смештај амбасаде и резиденције у
режиму закупа.
Циљ 1: Стварање материјално техничких услова за функционисање ДКП РС у Скопљу.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Нови објекат у јавној
својини РС

динар

Извор верификације:
Власнички лист

2017

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

објекти у закупу

48000000

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

ГЛАВА 17.2 - УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ
Опште образложење корисника:
Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, као орган управе у саставу Министарства спољних послова, обавља послове државне управе и стручне послове који се oдносе на: праћење
положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије; подршку процесу побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у
иностранству; помоћ у очувању и развоју духовне, националне и културне самобитности српских народа изван Републике Србије; побољшање веза исељеника, држављана Републике Србије који живе
у иностранству и њихових организација с Републиком Србијом; информисање исељеника, држављана Републике Србије у иностранству о политици Републике Србије; помоћ у процесу укључивања
исељеника, лица српског порекла, лица пореклом из Србије и држављана Републике Србије који живе у иностранству у политички, економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у
Републику Србију, као и друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1902 - Сарадња с дијаспором и Србима у региону
Сектор: 19 - Вере и дијаспора
Опис: Програм обухвата стручне послове и послове државне управе који се односе на: праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије; подршку
процесу побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству; помоћ у очувању и развоју духовне, националне и културне
самобитности српског народа изван Републике Србије; информисање исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије; помоћ у процесу укључивању
исељеника, лица српског порекла и држављана Републике Србије који живе у иностранству у политички, економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у Републику
Србију.
Циљ 1: Јачање веза матичне државе и дијаспоре и Срба у региону и очување и развој националног и кулутурног идентитета
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2015

25

26

26

26

Број

2015

109

130

135

136

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

38

-

-

-

Број

2016

6084

-

-

-

1. Број држава у којима се налазе
организације Срба
Извор верификације: Евиденција
организација у дијаспори и организација
Срба у региону

2. Број организација Срба у дијаспори и
региону
Извор верификације: Евиденција
организација у дијаспори и организација
Срба у региону

Циљ 2: Унапређење услова за учешће држављана Србије у бирачком процесу
Назив индикатора
1. Број бирачких места у иностранству
Извор верификације: Републичка изборна
комисија

2. Број регистрованих гласача у
иностранству
Извор верификације: Републичка изборна
комисија

Програмска активност: 0001 - Заштита права и интереса припадника дијаспоре и Срба у региону
Програм коме припада: 1902 - Сарадња с дијаспором и Србима у региону
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Правни основ: Закон о дијаспори и Србима у региону, Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону
Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се услови за функционисање Скупштине дијаспоре и Срба у региону, као и других радних тела установљених
Законом о дијаспори и Србима у региону, као и бољег информисања о друштвено економским дешавањима у Србији, врши се подршка удруживању дијаспоре и
подстиче послова сарадња са матичном државом.Суфинансирањем пројеката удружења грађана обавља се професионална едукација и правна помоћ дијаспори и
Србима у региону.
Циљ 1: Побољшање узајамне комуникације и размене информација
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број претплата на е
билтен Управе
Извор верификације: Маил
чимп апликација

2. Укупан број контаката
остварених путем
друштвених мрежа
Извор верификације: Налози
Управе на друштвеним
мрежама

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2015

3500

3650

3650

3700

Број

2015

9881

12000

12500

13000

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

130

135

136

Циљ 2: Унапређење статуса и положаја Срба у дијаспори и региону
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број корисника и
учесника подржаваних
пројекта професионалне
едукације и правне помоћи
Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројеката

Број

2016

Програмска активност: 0002 - Очување националног и културног идентитета дијаспоре и Срба у региону
Програм коме припада: 1902 - Сарадња с дијаспором и Србима у региону
Правни основ: Закон о дијаспори и Србима у региону, Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону
Опис: Организовано праћење и партнетска сарадња у области неговања српског језика, културе, науке и спорта и промоција активности дијаспоре и Срба из региона
у матици. Суфинанирањем пројекта удружења грађана подстиче се учење српског језика у иностранству кроз набавку уџбеника и дидактичких средстава, и
обезбеђивању услова за функционално учење на даљину, као и промоција српске културе у дијаспори и региону.

139

Циљ 1: Унапређени услови за учење српског језика у иностранству
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број обезбеђених и
послатих уџбеника и
дидактичких средства за
наставне капацитете
дијаспоре и Срба у региону
Извор верификације:
Фактура при набавци,
извештаји о реализацији
пројекта

2. Број учесника у
подржаним летњим
школама,камповима и
едукативним радионицама
Извор верификације:
Извештаји о реализацији
пројекта

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2015

2525

2600

2600

2600

Број

2016

-

130

140

145

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

15

15

Циљ 2: Подршка промоцији српске културе у дијаспори и региону и промоција стваралаштва дијаспоре и Срба у региону и матици
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. број манифестација
подржаних и
организованих у матичној
држави
Извор верификације:
Извештаји о реализацији
пројекта и Годишњи
извештај о раду Управе

Број

2016

11

15

Раздео 18
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Опште образложење корисника:
Народна скупштина Републике Србије усвојила је на седници одржаној 26. јуна 2017. године Закон о изменама и допунама Закона о министарствима, којим је основано Министарство за европске
интеграције. Министарство је почело са радом даном ступања овог закона на снагу, 27. јуна 2017. године, када је и престала да постоји Канцеларија за европске интеграције Владе Србије.
Mинистарство за европске интеграције обавља послове државне управе и са њима повезане стручне послове који се односе на:
• координацију, праћење и извештавање у вези са процесом придруживања и приступања Европској унији;
• координацију приступних преговора са Европском унијом и рада тела основаних за потребе преговора;
• усмеравање рада Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и давање обавезних инструкција и упутстава, сходно политици Владе;
• аналитичку подршку раду Преговарачког тима;
• координацију спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим споразумом;
• координацију припреме стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији;
• координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније;
• координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и сарадњу у процесу придруживања и приступања са институцијама Европске
уније, државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима;
• праћење и подстицање усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе;
• помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске уније;
• успостављање и развој система за коришћење структурних и кохезионих фондова Европске уније;
• припрему докумената којим се дефинишу развојни циљеви и приоритети за финансирање из структурних и кохезионих фондова Европске уније;
• праћење спровођења, вредновање и извештавање о спровођењу програмских докумената финансираних из структурних и кохезионих фондова Европске уније;
• координацију процеса селекције и приоритизације инфраструктурних пројеката за финансирање из средстава Европске уније и осталих извора;
• координaцију програмирања ИПА средстава, као и идентификацију средстава и утврђивање приоритета за финансирање из ИПА средстава и средстава међународне помоћи;
• праћење и извештавање о реализацији ИПА средстава и средстава међународне помоћи у сврху испуњавања стратешких развојних приоритета;
• организацију процеса вредновања спровођења ИПА програма;
• координацију међународне билатералне и мултилатералне донаторске помоћи Републици Србији;
• руковођење оперативном структуром и националним телом за програме прекограничне и транснационалне сарадње;
• учествовање у заједничким одборима за праћење и усмеравање рада заједничких одбора за праћење програма, као и рада заједничких техничких секретаријата за програме прекограничне сарадње
на територији Републике Србије;
• координирање инструментима за спровођење макро-регионалних стратегија;
• праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији;
• координацију превођења и припреме националне верзије прописа Европске уније и превода законодавства Републике Србије на један од званичних језика Европске уније;
• информисање јавности и промоцију активности у процесу придруживања и приступања Европској унији и коришћењу међународне развојне помоћи, укључујући ИПА средства;
• координацију и спровођење обуке из области Европске уније.
Министарство за европске интеграције остварује сарадњу са Мисијом Републике Србије при Европској унији у процесу придруживања и приступања Европској унији, као и сарадњу са Министарством
спољних послова и другим надлежним органима државне управе у разматрању питања која се односе на дефинисање потреба и попуњавање стручног дела дипломатског кадра Мисије Републике
Србије при Европској унији у свим фазама европских интеграција, као и друге послове из области придруживања и приступања Европској унији.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Ефикасна координација органа државне управе у процесу приступних преговора са ЕУ, праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању, превођење правних
тековина ЕУ, стручна и аналитичка подршка преговарачком тиму, упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ и обука државних службеника у вези процеса
интеграција и правних тековина ЕУ. Припрема општих аката у вези са организацијом и пословањем Министарства; спровођење поступака јавних набавки; старање о кадровским
капацитетима и развоју кадрова Министарства; припремање, извршавање и извештавање о спровођењу финансијског плана Министарства; вођење евиденција и старање о набавци
опреме, канцеларијског материјала итд.
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Циљ 1: Ефикасна координација органа државне управе у процесу приступних преговора са ЕУ
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

6

4

3

3

да/не

2017

да

да

да

да

Број

2017

10

10

10

10

1. Преговарачка поглавља која су
технички спремна за отварање
Koментар: Имајући у виду број отворених
поглавља, као и израђених и планираних
преговарачких позиција у 2018. години
Извор верификације: Закључак Владе

2. Припрема и усвајање кварталних
извештаја о спровођењу Националног
програма за усвајање правних тековина
ЕУ
Извор верификације: Записници са седница
Владе

3. Рад заједничких радних тела за
спровођење ССП
Извор верификације: Број одржаних
састанака заједничких радних тела за
спровођење ССП

Програмска активност: 0001 - Координација процеса европских интеграција
Програм коме припада: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ
Правни основ: Закон о министарствима; Одлука о образовању Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији; Одлука о
оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији,
- Основа за вођење преговора о закључењу Уговора о приступању Републике Србије Европској унији,
- Анализа активности у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији,
- Закључак којим се усклађује и усмерава рад органа државне управе у процесу спровођења аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа Републике Србије
са правним тековинама Европске уније и њихове имплементације (скрининг),
- Закључак којим се усклађује и усмерава рад државних органа у поступку израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије
Европској унији,
- Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране
- Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА)
Опис: Давање мишљења на Изјаве о усклађености и Табеле усклађености са прописима ЕУ у свим областима права ЕУ; координација и припрема кварталног
извештаја о спровођењу НПАА-а; ревизија НПАА по потреби, административно техничка припрема састанака у оквиру спровођења ССП-а, укључујући симултано
превођење на састанцима; израда месечне информације о напретку Србије у процесу европских интеграција; учешће у преговарачким групама у поглављима 1-35;
превођење докумената за потребе процеса приступања, као и координација свих осталих активности у процесу европских интеграција.

Програмска активност: 0005 - Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ
Програм коме припада: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ
Правни основ: Закон о изменама и допунама Закона о министарствима, Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА)
Опис: Припрема националне верзије правних тековина ЕУ је обавеза сваке државе кандидата за чланство у ЕУ, а уједно и предуслов за усклађивање националног
законодавства са законодавством ЕУ.Ради остварења тог циља успостављен је централизован и кохерентан систем за координацију превођења који ће како
технички тако и стручно задовољити услове за извршење овог захтевног задатка. Кључни учесници у процесу припреме правних тековина ЕУ на српском језику су
Министарство за европске интеграције, као централно координационо тело за припрему српске верзије правних тековина ЕУ, ресорна министарства и други
органи државне управе и Републички секретаријат за законодавство.

Програмска активност: 0006 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ
Правни основ: Закон о министарствима; Закон о државној управи; Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима,
посебним организацијама и службама Владе
Опис: Припрема општих аката у вези са организацијом и пословањем Министарства; спровођење поступака јавних набавки; старање о кадровским капацитетима и
развоју кадрова Министарства; припремање, извршавање и извештавање о спровођењу финансијског плана Министарства; вођење евиденција и старање о
набавци опреме, канцеларијског материјала итд.

Програмска активност: 0007 - Информисање јавности и обука о процесу европских интеграција
Програм коме припада: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ
Правни основ: - Закон о министарствима
Опис: Ова програмска активност обухвата спровођење редовних дневних активности у циљу информисања различитих јавности о процесу преговора Србије и
развојној помоћи ЕУ Србији. Пораст свести о неопходности правовремене и објективне информисаности јавности доприноси успешним преговорима, али и
подршци грађана Влади Србије о овој теми.
У периоду 2019-2021. комуникације ће наставити са послом редовног информисања јавности о преговорима, те развојној помоћи ЕУ Србији. Наставићемо са
истраживањем јавног мњења (два пута годишње), анализираћемо медијске објаве о овим темама, сарађиваћемо са партнерима, организоваћемо информативне
кампање, ажурираћемо интернет презентацију и друштвене мреже Министарства…
Такође обухвата спровођење редовних дневних активности у циљу јачања националних капацитета, пре свега административних капацитета за предстојеће
отварање поглавља и процеса преговарања о приступању Србије ЕУ. У периоду 2019 - 2021. обука ће се организовати превасходно за чланове преговарачких група,
поклањајући посебну пажњу приоритетима из НПАА, извештаја са скрининга и Годишњег извештаја ЕУ о напретку Србије у европским интеграцијама. У 2019. години
наставиће се са обукама усмереним на припрему за отварање преговарачких поглавља која нису отворена, хармонизацију и примену одређених директива.
Припрема административних капацитета за преговарачки процес се обавља и кроз програме стажирања у институцијама ЕУ и земљама чланицама ЕУ.
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Циљ 1: Подизање нивоа информисаности грађана о процесу приступања Србије ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат испитаника
који подржавају реформе
које се спроводе на путу ка
ЕУ по полу - жене Извор
верификације: Извештај са
резултатима истраживања

2. Проценат испитаника
који подржавају реформе
које се спроводе на путу ка
ЕУ по полу - мушкарци
Извор верификације:
Извештај са резултатима
истраживања

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Проценат

2017

67

60

60

60

Проценат

2017

65

60

60

60

Проценат

2017

48

45

45

45

Проценат

2017

50

50

50

50

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

3. Проценат испитаника
који подржавају чланство
Србије у ЕУ по полу - жене
Извор верификације:
Извештај са резултатима
истраживања

4. Проценат испитаника
који подржавају чланство
Србије у ЕУ по полу мушкарци
Извор верификације:
Извештај са резултатима
истраживања

Циљ 2: Унапређење капацитета за приступање, посебно за преговоре са Европском унијом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број државних
службеника обучених за
процес преговора РС са ЕУ
Извор верификације:
Годишњи извештај о
спроведеним обукама, листе

Број

2017

310

350

370

390

Број

2017

540

640

680

700

Број

2017

5

3

5

5

Број

2017

1

2

2

2

Број

2017

110

130

140

150

2. Број државних
службеница обучених за
процес преговора РС са ЕУ
Извор верификације:
Годишњи извештај о
спроведеним обукама, листе

3. Број реализованих
стажирања у ЕУ по полу –
жене
Извор верификације:
Годишњи извештај о
спроведеним обукама, листе

4. Број реализованих
стажирања у ЕУ по полу мушкарци
Извор верификације:
Годишњи извештај о
спроведеним обукама, листе

5. Број учесника обуке о ЕУ
који нису државни
службеници по полу
Извор верификације:
Годишњи извештај о
спроведеним обукама, листе

Програмска активност: 0008 - Преговарачки тим за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
Програм коме припада: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ
Правни основ: Одлука о образовању Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији.
Опис: Спровођење послова на изради преговарачких позиција за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, у складу са посебним актом
Владе и задужен је за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, по свим поглављима и у свим фазама преговора о приступању Републике
Србије Европској унији.
Циљ 1: Вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

6

4

3

3

1. Број израђених
преговарачких позиција за
вођење преговора о
приступању Републике
Србије Европској унији
Koментар: Имајући у виду
број отворених поглавља,
као и израђених и
планираних преговарачких
позиција у 2018. године
Извор верификације:
Европска комисија, Одржане
међувладине конференције

Број

2017
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Циљ 2: Израђене преоварачке позиције које укључују родну димензију
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

1

0

0

1. Израђене преговарачке
позиције за поглавље 2 и
19
Koментар: Прегговарачка
позиција за Поглавље 2
достављена ЕУ 2018. године
Извор верификације:
Одржане међувладине
конференције за отварање
поглавља 2 и 19

Број

2017

Програм: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Програм обухвата све активности које Министарство за европске интеграције обавља у вези са планирањем, програмирањем, праћењем и извештавањем о средствима ЕУ и
развојној помоћи, а посебно у својству техничког секретаријата Националног ИПА координатора и секретаријата Националног одбора за инвестирање, коришћењем програма
прекограничне сарадње, успостављањем система за управљање структурним и кохезионим фондовима ЕУ, као и спровођењем пројеката чији је корисник Министарство за европске
интеграције, а који се финансирају из ИПА средстава
Циљ 1: Унапређено планирање/програмирање међународне помоћи у складу са захтевима секторског приступа
Назив индикатора
1. Припремљен Акциони програм за
финансирање из средстава ИПА II
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду Владе

2. Усвојен документ Национални
приоритети за међународну помоћ до
2025.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду Владе

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

да/не

2018

да

да

да

да

да/не

2018

не

да

не

не

Циљ 2: Унапређено праћење и извештавање међународне помоћи у складу са захтевима секторског приступа
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Припремљени и усвојени: - Извештај о
спровођењу ИПА у 2018. год. - Извештај о
спровођењу ИПА II у 2018. год. - Извештај
о спровођењу ИПА ТАИБ у 2018. год. - 18
полугодишњих Извештаја Секторских
одбора за праћење ИПА

да/не

2018

да

да

да

да

Извор верификације: Записници са
састанака: Одбора за праћење ИПА, Одбора
за праћење ТАИБ, Секторских одбора за
праћење ИПА

Програмска активност: 0001 - Планирање, програмирање, праћење и извештавање о ЕУ средставима и међународној помоћи
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: • Оквирни споразум између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ
Европске заједнице републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА).
• Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
• Уредба о децентрализованом управљању средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА)
• Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године

Опис: Програмска активност обухвата: израду/ревизију националног планског документа за усмеравање средстава међународне помоћи и учествовање у изради
донаторских стратегија помоћи Србији; израду секторских планских докумената, програмских и пројектних докумената за финансирање из ИПА и средстава развојне
помоћи; припрему и закључивање међународних споразума и уговора о развојној помоћи; редовно годишње извештавање о развојној помоћи; успостављање
система и спровођење процедура за праћење спровођења ИПА средстава по систему за децентрализовано/индиректно управљање, праћење спровођења
програма/пројеката финансираних средствима развојне помоћи; спровођење активности у вези са успостављањем правног и институционалног оквира за
управљање структурним и кохезионим фондовима ЕУ као и стручно усавршавање запослених за обављање тих послова.

Програмска активност: 0004 - Планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ
Европске заједнице републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА),
Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
Уредба о децентрализованом управљању средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА)
Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну помоћ
(ИПА II) за период 2014-2020. године
Опис: Стварање правног и стратешког оквира за реализацију и управљање помоћи ЕУ из инструмента претприступне помоћи (ИПА и ИПА II) у циљу унапређења
територијалне сарадње, промоцију и извештавање о програмским активностима институција на централном, регионалном и локалном нивоу за управљање и/или
припрему и спровођење програма/пројеката, подршка праћењу кохезионе политике ЕУ.. Успостављање повољног окружења за ефикасно спровођење програма и
пројеката финансираних средствима програма прекограничне и транснационалне сарадње. Учешће у активностима Републике Србије на припреми и спровођењу ЕУ
макрорегионалних стратегија. Сарадња са другим органима власти и јачање капацитета институција на централном, регионалном и локалном нивоу за управљање
и/или припрему и спровођење програма/пројеката и за предлагање планова и програма локалног и регионалног развоја. Сарадња са институцијама из партнерских
земаља на спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње и стратегија ЕУ за подунавље и јадранско-јонски регион.
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Програмска активност: 0005 - Спровођење пројеката ИПА компоненте чији је корисник МЕИ
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ
Европске заједнице републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА), закључен 29. новембра 2007.
године Уредба о децентрализованом управљању средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА)

Опис: Програмска активност је фокусирана на реализацију пројеката у складу са правилима децентрализованог/индиректног система управљања ИПА средствима.
Децентрализовано управљање је један од начина управљања фондовима ЕУ у коме акредитована национална тела обављају послове који се односе на
програмирање, уговарање, спровођење, вршење плаћања, као и праћење и вредновање усвојених годишњих националних програма.

Пројекат: 4002 - ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија – техничка помоћ
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).
Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну помоћ
(ИПА II) за период 2014-2020. године
Опис: Пројекат обезбеђује допринос ефикасном коришћењу и апсорпцији средстава намењених унапређењу територијалне сарадње из инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) Европске уније (ЕУ) у оквиру финансијске алокације опредељене програмом за финансијску перспективу 2014-2020. Такође пројекат
треба да пружи подршку Националном телу програма и Заједничком одбору за праћење у програмирању, спровођењу и праћењу програма.

Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за претприступну помоћ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број пројеката који су се
реализовали у току године
Извор верификације:
Годишњи извештај програма
и извештаји о напретку
програма

2. Проценат потраживаних
у односу на доступна ЕУ
средстава
Извор верификације:
Извештај о оцењивању
предлога пројеката

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

30

50

20

10

Проценат

2016

30

50

20

10

Пројекат: 4003 - ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија – техничка помоћ
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).
Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну помоћ
(ИПА II) за период 2014-2020. године
Опис: Пројекат обезбеђује допринос ефикасном коришћењу и апсорпцији средстава намењених унапређењу територијалне сарадње из инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) Европске уније (ЕУ) у оквиру финансијске алокације опредељене програмом за финансијску перспективу 2014-2020. Такође пројекат
треба да пружи подршку Националном телу програма и Заједничком надзорном одбору у програмирању, спровођењу и праћењу програма.
Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за претприступну помоћ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број пројеката који су се

Циљна вредност у 2021.
год.

реализовали у току године
Извор верификације:
Годишњи извештај програма
и извештаји о напретку
програма

Број

2016

0

60

30

30

Проценат

2016

60

80

20

20

2. Проценат потраживаних
у односу на доступна ЕУ
средстава
Извор верификације:
Извештај о оцењивању
предлога пројеката

Пројекат: 4004 - ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија – техничка помоћ
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).
Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну помоћ
(ИПА II) за период 2014-2020. године.
Опис: Пројекат обезбеђује допринос ефикасном коришћењу и апсорпцији средстава намењених унапређењу територијалне сарадње из инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) Европске уније (ЕУ) у оквиру финансијске алокације опредељене програмом за финансијску перспективу 2014-2020. Такође пројекат
треба да пружи подршку Националном телу програма и Заједничком надзорном одбору у програмирању, спровођењу и праћењу програма.
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Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за претприступну помоћ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број пројеката који су се
реализовали у току године
Извор верификације:
Годишњи извештај програма
и извештаји о напретку
програма

Број

2016

0

60

50

50

Проценат

2016

60

80

0

0

2. Проценат потраживаних
у односу на доступна ЕУ
средстава
Извор верификације:
Извештај о оцењивању
предлога пројеката

Пројекат: 4005 - ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска- Србија – техничка помоћ
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ
Европске заједнице републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА), Оквирни споразум између
Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II). Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у оквиру Инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године.
Опис: Пројекат обезбеђује допринос ефикасном коришћењу и апсорпцији средстава намењених унапређењу територијалне сарадње из инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) Европске уније (ЕУ) у оквиру финансијске алокације опредељене програмом за финансијску перспективу 2014-2020. Такође пројекат
треба да пружи подршку Националном телу програма и Заједничком надзорном одбору у програмирању, спровођењу и праћењу програма.
Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за претприступну помоћ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број пројеката који су се
реализовали у току године
Извор верификације:
Годишњи извештај програма
и извештаји о напретку
програма

Број

2016

0

40

40

20

Проценат

2016

30

60

20

10

2. Проценат потраживаних
у односу на доступна ЕУ
средстава
Извор верификације:
Извештај о оцењивању
предлога пројеката

Пројекат: 4007 - ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора - техничка помоћ 2007-2013
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ
Европске заједнице републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА),
Уредба о децентрализованом управљању средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА).
Опис: Пројекат обезбеђује допринос ефикасном коришћењу и апсорпцији средстава намењених унапређењу територијалне сарадње из инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) Европске уније (ЕУ) у оквиру финансијске алокације опредељене програмом за финансијску перспективу 2007-2013. Такође пројекат
треба да пружи подршку Националном телу програма и Заједничком надзорном одбору у програмирању, спровођењу и праћењу програма.
Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за претприступну помоћ
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

5

0

0

0

Проценат

2016

100

0

0

0

1. Број пројеката који су се
реализовали у току године
Извор верификације:
Извештај о оцењивању
предлога пројеката

2. Проценат потраживаних
у односу на доступна ЕУ
средстава
Извор верификације:
Извештај о оцењивању
предлога пројеката

Пројекат: 4008 - Транснационални програм Дунав - техничка помоћ
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).
Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у оквиру Инструмента за претприступну помоћ
(ИПА II) за период 2014-2020. године.
Опис: Пројекат обезбеђује допринос ефикасном коришћењу и апсорпцији средстава намењених унапређењу територијалне сарадње из инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) Европске уније (ЕУ) у оквиру финансијске алокације опредељене програмом за финансијску перспективу 2014-2020. Такође пројекат
треба да пружи подршку Националном телу програма и Заједничком надзорном одбору у програмирању, спровођењу и праћењу програма.
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Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за претприступну помоћ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број пројеката који су се
реализовали у току године
Извор верификације:
Годишњи извештај програма
и извештаји о напретку
програма

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

0

65

30

30

Проценат

2016

0

100

100

0

2. Проценат потраживаних
у односу на доступна ЕУ
средстава
Извор верификације:
Извештај о оцењивању
предлога пројеката

Пројекат: 4009 - Јадранско Јонски транснационални програм – техничка помоћ
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).
Опис: Пројекат обезбеђује допринос ефикасном коришћењу и апсорпцији средстава намењених унапређењу територијалне сарадње из инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) Европске уније (ЕУ) у оквиру финансијске алокације опредељене програмом за финансијску перспективу 2014-2020. Такође пројека
ттреба да пружи подршку Националном телу програма и Заједничком надзорном одбору у програмирању, спровођењу и праћењу програма.
Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за претприступну помоћ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број пројеката који су се
реализовали у току године
Извор верификације:
Годишњи извештај програма
и извештаји о напретку
програма

Број

2016

0

10

20

20

Проценат

2016

0

100

100

0

2. Проценат потраживаних
у односу на доступна ЕУ
средстава
Извор верификације:
Извештај о оцењивању
предлога пројеката

Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II); Уредба о спровођењу ИПА II бр. 447/2014, Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014 - 2020 године.
Опис: Пројекат: Подршка за учешће у програмима ЕУ се односи на остварење једног резултата:
1. Ојачани и припремљени капацитети националних контакт тачака, надлежних органа Владе и потенцијалних апликаната за учешће у програмима Уније
Циљ 1: Побољшана апсорпција фондова ЕУ програма кроз јачање капацитета администрације и потенцијалних корисника ЕУ програма у управљању и спровођењу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број одржаних тренинга
за НКО и одговарајућа
државна тела одговорна за
управљање и координацију
Број
2017
0
9
0
ЕУ програма

Циљна вредност у 2021.
год.

0

Извор верификације:
Извештаји

Пројекат: 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ
Европске заједнице републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА), закључен 29. новембра 2007.
године Уредба о децентрализованом управљању средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА).

Опис: Пројекат: Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014-2020 се према буџету и процесу спровођења дели на:
1. Уговор о услугама за припрему инвестиционих пројеката,
2. Уговор о услугама за подршку ИПА програмирању, обукама и припреми пројектне документације.
Циљ 1: Ојачани технички и административни капацитети српске администрације у процесу европских интеграција и ефикасно управљање и апсорпција претприступних фондова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број припремљених
пројеката кроз ИПА 2013 у
складу са Методологијом
за избор приоритета и
инфраструктурних
пројеката и са Законом о
планирању и изградњи

Број

2017

0

2

Извор верификације:
Извештаји МЕИ
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0

0

Пројекат: 4010 - ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора и Србија – Босна и Херцеговина – техничка помоћ 2014-2020
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).
Опис: Пројекат обезбеђује допринос ефикасном коришћењу и апсорпцији средстава намењених унапређењу територијалне сарадње из инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) Европске уније (ЕУ) у оквиру финансијске алокације опредељене програмом за финансијску перспективу 2014-2020. Такође пројекат
треба да пружи подршку Оперативној структури, телу за прекограничну сарадњу и Заједничком надзорном одбору у програмирању, спровођењу и праћењу
програма.
Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за претприступну помоћ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број пројеката који су се
реализовали у току године
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај програма
и извештаји о напретку
програма

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

0

18

18

10

Проценат

2016

0

100

0

100

2. Проценат потраживаних
у односу на доступна ЕУ
средстава
Koментар: Извор верификације:
Извештај о оцењивању
предлога пројеката

Пројекат: 4012 - ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Македонија – техничка помоћ 2016-2020
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).
Опис: Пројекат обезбеђује допринос ефикасном коришћењу и апсорпцији средстава намењених унапређењу територијалне сарадње из инструмента за
претприступну помоћ (ИПА) Европске уније (ЕУ) у оквиру финансијске алокације опредељене програмом за финансијску перспективу 2016-2020. Такође пројекат
треба да пружи подршку Оперативној структури, телу за прекограничну сарадњу и Заједничком надзорном одбору у програмирању, спровођењу и праћењу
програма.
Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за претприступну помоћ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број пројеката који су се
реализовали у току године
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај програма
и извештаји о напретку
програма

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

0

5

5

5

Проценат

2016

0

100

0

100

2. Проценат потраживаних
у односу на доступна ЕУ
средстава
Koментар: Извор верификације:
Извештај о оцењивању
предлога пројеката

Пројекат: 4013 - ИПА прекогранична сарадња - Фокална тачка – подршка управљању макрорегионалне стратегије за Јадранско-јонски регион
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II).
Опис: Пројекат треба да омогући и унапреди координацију у спровођењу циљева макрорегионалне стратегије за Јадранско-Јонски регион унапређењем
институционалних капацитета јавне управе и кључних заинтересованих страна, као и да пружи подрушку у процесу спровођења заједничких приоритета.
Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за претприступну помоћ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број припремљених
пројектних идеја са
партнерима из Републике
Србије везаних за
спровођење ЕУ
макрорегионалне
Број
2016
0
2
2
стратегије за ЈадранскоЈонски регион

Циљна вредност у 2021.
год.

2

Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај о
спровођењу мак стратегије

2. Проценат повећања
учешћа кључних
заинтересованих страна за
спровођење
макроретионалне
стратегије за Јадранскојонски регион

Проценат

2016

0

30

Koментар: Извор верификације:
Извештај о спровођењу
макрорегионалне
стратегије који израђује на
двогодишњем нивоу

Пројекат: 7061 - ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ
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30

30

Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
Правни основ: Оквирни споразум између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II). Уредба о спровођењу ИПА II бр. 447/2014, Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014 - 2020 године.
Опис: Неалоцирана средства - Оквирни Уговор - подршка спровођењу и праћењу пројекта европског партнерства са општинама.

Циљ 1: Подршка спровођењу и праћењу спровођења пројектних активности у оквиру грант уговора „Европско партнерство са општинама“
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Достављени коментари и
препоруке на све завршне
извештаје корисника
грантова

Проценат

Koментар: Извор верификације:
Пројектни извештаји

2017

0

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

0

100

Раздео 19
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Опште образложење корисника:
Министарство одбране Републике Србије, Београд, Бирчанинова 5. Надлежност и организација директног буџетског корисника: Министарство одбране Републике Србије (Министарство) обавља
послове из свог делокруга на основу Устава Републике Србијe, Закона о министарствима, Закона о Војсци Србије, Закона о одбрани и подзаконских аката. Надлежности из делокруга Министарства,
организација и служби, реализују се у оквиру организационих јединица чија је врста и број утврђен према врсти, међусобној повезаности и обиму послова у Министарству, организацији и служби. У
Министарству одбране, сходно члану 11. Уредбе о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране, образоване су унутрашње јединице.
Основна унутрашња јединица је сектор. Посебне унутрашње јединице су: Секретаријат Министарства одбране, Кабинет министра одбране, Војно правобранилаштво и Генералштаб Војске Србије. Уже
унутрашње јединице су: Кабинет начелника Генералштаба Војске Србије, Здружена оперативна команда, управа, одељење, одсек и група. Основне функције система одбране су: политика одбране,
обавезе одбране, организациона, кадровска, командна, телекомуникационо-информатичка, обука, обавештајна, безбедносна, логистичка и друге самосталне функције. Основне функције обухватају
две функције или више њих са сличним, односно међусобно повезаним садржајем, чијом реализацијом се остварују делови општег циља организације. Функције су специфичне структуре међусобно
повезаних или сродних, задатака и група послова којима се реализују посебни циљеви организације или којима се стварају услови за остварење општег циља организације. Те функције су:
међународна војна сарадња и интеграција, стратегија и доктрина, научна делатност, развој, војна обавеза, радна обавеза, материјална обавеза, организација, мобилизација, персонална, кадровска,
школовање, планирање, организовање, руковођење, контрола, оперативна, веза, информатика, обука појединаца, обука јединица, обавештајно-извиђачка, обавештајно-оперативна, војнодипломатска, општа-безбедносна, контраобавештајна, општа-логистичка, снабдевање, одржавање, транспорт, здравствена, инфраструктурна, правна, финансијска, односи са јавношћу и слично.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Сектор: 17 - Одбрана
Опис: Министарство одбране и Војска Србије штите сувереност, независност, територијалну целовитост и безбедност Републике Србије од свих облика спољњег и унутрашњег угрожавања у
миру, ванредном стању и рату. Учесници су организационе јединице МО и ВС које реализацијом активности омогућују да се реализују циљеви програма. Основни извори финансирања
програма "Операције и фунционисање МО и ВС" су: приходи из буџета Републике Србије, примања од продаје нефинансијске имовине, сопствени приходи од специфичних делатности,
донације страних земаља и међународних организација и нераспоређени вишак прихода из ранијих година.
Циљ 1: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије и активно учествују у изградњи и очувању мира у региону и свету.
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Расположивост снага за реаговање које
се могу ангажовати на реализацији
задатака одбране земље
%
2017
90
100
100
Извор верификације: План мера
приправности Војске Србије.

2. Реализација Годишњeг плана
реализације учешћа Војске Србије и
других снага одбране у
мултинационалним операцијама за које је
Република Србија добила позив за
упућивање

%

2017

95

Циљна вредност у 2021.
год.

100

95

95

95

Извор верификације: Извештај о
реализацији годишњег плана реализације
учешћа ВС и других снага одбране у
мултинационалним операцијама.

Циљ 2: Војска Србије поседује оперативне и функционалне способности за извршавање додељених мисија и задатака.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2017

65

70

75

80

%

2017

66

85

90

90

1. Оперативне и функционалне
способности Војске Србије
Извор верификације: Извештај о
оперативним и функционалним
способностима ВС.

2. Реализација плана обуке резервног
састава
Извор верификације: Анализа Прегледа
приоритета позивања и обуке резервног
састава за период 2017-2019. година;
Извештај о достизању циљева и
реализацији задатака из Министарског
упутства.
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Циљ 3: Опремањем и реализацијом инфраструктурних задатака створени су услови за извршавање утврђених послова, мисија и задатака МО и ВС
Циљна вредност у 2019.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
1. Изграђени објекти и објекти на којима
је реализовано инвестиционо одржавање.
Извор верификације: Записник о
квантитативном и квалитативном
прегледу објеката и примопредаји кориснику.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

25

15

20

20

%

2017

95

95

95

95

2. Степен реализације захтева за набавку
из Плана набавки на нивоу обједињених
набавки за Министарство одбране и
Војску Србије.
Извор верификације: Извештај о
реализацији плана набавки.

Програмска активност: 0001 - Функционисање МО и ВС
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о одбрани, Закон о Војсци, стратегијска документа (Стратегија националне безбедности РС и Стратегија одбране РС), планска документа
(Стратегијски преглед одбране, Дугорочни план развоја Система добране РС), Правилник о раду Инспектората одбране, Закон о здравственој заштити, Закон о
здравственом осигурању и други прописи из области одбране.
Опис: Усклађивање доктринарних докумената са стратегијским документима, ефикасна и економична реализација планова и задатака МО и ВС, реализација
планираних активности међународне војне сарадње у циљу јачања угледа РС у међународној заједници и подршци остваривању задатака и мисија МО и ВС,
управљање процесом опремања ОЈ МО и ВС.
Циљ 1: Министарство одбране и Војска Србије реализацијом прописаних послова и задатака стварају услове за очување и заштиту одбрамбених интереса Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Планови одбране органа
државне управе, органа
аутономних покрајина,
локалне самоуправе,
правних лица и
предузетника који су
усаглашени са Планом
одбране Републике Србије
Извор верификације:
Извештај о стању припрема
за одбрану (израђује се на
годишњем нивоу за
претходну годину); Анализа
послова из функционалне
надлежности Управа за
обавезе одбране (на
годишњем нивоу) и Анализа
реализације задатака из
Плана рада Сектора за
цивилну одбрану и припрему
одбране (на тромесечном
нивоу).

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

50

126

130

140

%

2017

79

75

80

85

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Реализоване активности
међународне војне
сарадње
Извор верификације: Анализа
Плана међународне сарадње
Министарства одбране.

Циљ 2: Управљање материјалним ресурсима обезбеђује функционисање Министарства одбране и Војске Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Реализација планова
одржавања наоружања и
војне опреме
Извор верификације:
Кваратални извештај по
техничком одржавању.

%

2017

95

95

95

95

%

2017

95

95

95

95

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Реализација планова
одржавања објеката
Извор верификације:
Извештај о реализацији
задатака из функције
"Инфраструктура".

Циљ 3: Унапређена је улога жена у Министарству одбране и Војсци Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Заступљеност жена у
Министарству одбране и
Војсци Србије
Извор верификације:
Кадровски информациони
систем. Извештај о
реализацији Плана
активности МО и ВС за
спровођење НАП за примену
Резолуције 1325 СБ УН Жене, мир и безбедност у
Републици Србији (20172020).

%

2017

20,53

21

21,2

21,3

%

2017

7,8

9

9

9

2. Учешће жена на
руководећим/командним
позицијама у Министарству
одбране и Војсци Србије
Извор верификације:
Кадровски информациони
систем. Извештај о
реализацији Плана
активности МО и ВС за
спровођење НАП за примену
Резолуције 1325 СБ УН Жене, мир и безбедност у
Републици Србији (20172020).

Програмска активност: 0002 - Мултинационалне операције
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Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије.
Опис: Реализација Годишњeг плана реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама за које је Република Србија добила
позив за упућивање, селекција, обука, евалуација и непосредне припреме лица и јединица за учешће у мултинационалним операцијама.
Циљ 1: Војска Србије активно учествује у изградњи и очувању мира у региону и свету
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број ангажованих
припадника Министарства
одбране и Војске Србије у
мировним операцијама
Извор верификације:
Извештај о реализацији
Годишњeг плана реализације
учешћа Војске Србије и других
снага одбране у
мултинационалним
операцијама.

Број

2018

700

700

720

740

%

2018

13

13

14

15

2. Учешће припадника
Министарства одбране и
Војске Србије женског пола
у мировним операцијама
Извор верификације:
Извештај о реализацији
Годишњeг плана реализације
учешћа Војске Србије и других
снага одбране у
мултинационалним
операцијама.

Програмска активност: 0003 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Закон о буџетском систему, Закон о раду, Правилник о финансијском пословању у Министарству одбране и
Војсци Србије, Правилник о платама у Министарству одбране и Војсци Србије, Правилник о накнадама путних и других трошкова у Министарству одбране и Војсци
Србије и друго.
Опис: Обрадом података, описом текућих активности, искуствено у односу на раније године и сличним методама обезбеђују се основ за планирање потребних
новчаних средстава неопходних за реализацију осталих програмских активности.

Програмска активност: 0004 - Ванредне ситуације
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, стратегијска документа (Стратегија националне безбедности РС и Стратегија одбране РС), планска документа
(Стратегијски преглед одбране, Дугорочни план развоја Система одбране РС), Правилник о раду Инспектората одбране, Закон о здравственој заштити, Закон о
здравственом осигурању и други прописи из области одбране.
Опис: Дефинисање снага Војске Србије за ангажовање на задацима отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа, обезбеђење
расположивости у складу са наређењима, заједничка обука на основу ПзО, усаглашене процедуре за командовање снагама и реаговање по захтевима Штабова за
ванредне ситуације, а на основу одлука належних. Извештавање и обавештавање о реализацији.
Циљ 1: Унапређење способности за ангажовање на задацима отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Припадници Војске
Србије су обучени за
отклањање последица
елементарних непогода и
техничко-технолошких
Број
2017
700
700
700
несрећа.

Циљна вредност у 2021.
год.

700

Извор верификације:
Извештај о расположивости
и стање утврђено
контролама.

Пројекат: 4001 - Попуна ратних материјалних резерви
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Упутство о ешелонирању РМР.
Опис: Пројекат обухвата исказивање потреба за попуном ратних материјалних резерви и достављање захтева за набавку СМР МО, који врши набавку, након које се
реализује пријем ПС у складишта ЦЛоБ, а затим дистрибуција и смештај у ратне материјалне резерве у складу са исказаним потребама.
Циљ 1: Обезбеђен је пројектован ниво ратних материјалних резерви
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

95

95

95

95

1. Проценат реализације
процеса набавке ПС за
попуну ратних
материјалних резерви
Извор верификације:
Извештаји организационе
целине Војске Србије
надлежене за логистику.

%

2018
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Пројекат: 4008 - Модернизација и ремонт средстава НВО
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о производњу и промету наоружања и војне опреме, Закон о буџетском систему, Закон о буџету и друго.
Опис: Пројекат омогућава повећање оперативних способности кроз елемент набавке нових средстава, модернизацију и ремонт постојећих средстава и њихово
одржавање у оперативној функцији.
Циљ 1: Композитно (квантитативно и квалитативно) унапређење стања чиниоца способности наоружања и војне опреме кроз процес ремонта и модернизацију постојећег наоружања и војне опреме
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2018

0

8

14

17

1. Композитно
(квантитативно и
квалитативно) унапређење
стања чиниоца способности
наоружања и војне опреме
Извор верификације:
Извештај о реализацији
Плана набавки, Годишњи
извештај о композитној
вредности наоружања и
војне опреме, Извештај о
технолошкој реализацији
Плана научноистраживачке
делатности у
Министарству одбране и
Војсци Србије.

Пројекат: 4009 - Објекат КН-25 на ВА
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о буџету, Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката у Министарству одбране и Војсци Србије, Закон о јавним набавкама.

Опис: Објекат је намењен за потребе смештаја лица на школовању. Предвиђени су радови реконструкције, адаптације и доградње постојећег објекта.
Циљ 1: Завршетак реконструкције објекта и издата употребна дозвола
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

60

100

0

1. Степен реализације
реконструкције објекта
Извор верификације:
Грађевинске привремене
ситуације за изведене
радове и издавање одобрења
за употребу.

%

2018

Пројекат: 4011 - Хангар на а. Ниш
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о буџету, Правилник о планирању, изградњи и одржавању објеката у Министарству одбране и Војсци Србије, Закон о јавним набавкама.

Опис: Објекат је намењен за потребе Команде Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране. Очекивани резултат је обезбеђење капацитета за смештај и
одржавање ваздухоплова.
Циљ 1: Завршетак изградње Хангара на а. Ниш и издата употребна дозвола
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

5

85

100

0

1. Степен реализације
изграђености објекта
Извор верификације:
Грађевинске привремене
ситуације за изведене
радове и издавање одобрења
за употребу.

%

2018

ГЛАВА 19.1 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
Опште образложење корисника:
Министарство одбране Републике Србије, Београд, Бирчанинова 5. Надлежност и организација директног буџетског корисника: Министарство одбране Републике Србије (Министарство) обавља
послове из свог делокруга на основу Устава Републике Србијe, Закона о министарствима, Закона о Војсци Србије, Закона о одбрани и подзаконских аката. Надлежности из делокруга Министарства,
организација и служби, реализују се у оквиру организационих јединица чија је врста и број утврђен према врсти, међусобној повезаности и обиму послова у Министарству, организацији и служби. У
Министарству одбране, сходно члану 11. Уредбе о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране, образоване су унутрашње јединице.
Основна унутрашња јединица је сектор. Посебне унутрашње јединице су: Секретаријат Министарства одбране, Кабинет министра одбране, Војно правобранилаштво и Генералштаб Војске Србије. Уже
унутрашње јединице су: Кабинет начелника Генералштаба Војске Србије, Здружена оперативна команда, управа, одељење, одсек и група. Основне функције система одбране су: политика одбране,
обавезе одбране, организациона, кадровска, командна, телекомуникационо-информатичка, обука, обавештајна, безбедносна, логистичка и друге самосталне функције. Основне функције обухватају
две функције или више њих са сличним, односно међусобно повезаним садржајем, чијом реализацијом се остварују делови општег циља организације. Функције су специфичне структуре међусобно
повезаних или сродних, задатака и група послова којима се реализују посебни циљеви организације или којима се стварају услови за остварење општег циља организације. Те функције су:
међународна војна сарадња и интеграција, стратегија и доктрина, научна делатност, развој, војна обавеза, радна обавеза, материјална обавеза, организација, мобилизација, персонална, кадровска,
школовање, планирање, организовање, руковођење, контрола, оперативна, веза, информатика, обука појединаца, обука јединица, обавештајно-извиђачка, обавештајно-оперативна, војнодипломатска, општа-безбедносна, контраобавештајна, општа-логистичка, снабдевање, одржавање, транспорт, здравствена, инфраструктурна, правна, финансијска, односи са јавношћу и слично.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Сектор: 17 - Одбрана
Опис: Министарство одбране и Војска Србије штите сувереност, независност, територијалну целовитост и безбедност Републике Србије од свих облика спољњег и унутрашњег угрожавања у
миру, ванредном стању и рату. Учесници су организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије које реализацијом активности омогућују да се реализују циљеви програма.
Основни извори финансирања програма "Операције и фунционисање МО и ВС" су: приходи из буџета Републике Србије, примања од продаје нефинансијске имовине, сопствени приходи
од специфичних делатности, донације страних земаља и међународних организација и нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Програмска активност: 0005 - Изградња и одржавање стамбеног простора
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Одлука Владе Републике Србије о образовању Буџетског фонда за финансирање стамбених
потреба професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране, 05 Број: 400-10456/2013 од 04.12.2013. године.
Опис: Прибављање станова за потребе Министарства одбране и Војске Србије. Спроводе се активности инвестиционог одржавања коришћених станова на
територији Републике Србије и израђује техничка документација.

Пројекат: 4002 - Стамбено кредитирање
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Одлука Владе Републике Србије о образовању Буџетског фонда за финансирање стамбених потреба професионалних припадника Војске Србије и
запослених у Министарству одбране, 05 Број: 400-10456/2013 од 04.12.2013. године, као и Програм дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних
лица Војске Србије, који усваја Влада Републике Србије на годишњем нивоу.
Опис: Обезбеђење средстава за одобравање субвенција (које се отплаћују након отплате кредита банке) професионалним војним лицима, која стамбено питање
решавају путем дугорочних стамбених кредита, по Програму дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије, који Влада Републике
Србије усваја на годишњем нивоу.

ГЛАВА 19.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАОРУЖАЊЕ И ВОЈНУ ОПРЕМУ
Опште образложење корисника:
Министарство одбране Републике Србије, Београд, Бирчанинова 5. Надлежност и организација директног буџетског корисника: Министарство одбране Републике Србије (Министарство) обавља
послове из свог делокруга на основу Устава Републике Србијe, Закона о министарствима, Закона о Војсци Србије, Закона о одбрани и подзаконских аката. Надлежности из делокруга Министарства,
организација и служби, реализују се у оквиру организационих јединица чија је врста и број утврђен према врсти, међусобној повезаности и обиму послова у Министарству, организацији и служби. У
Министарству одбране, сходно члану 11. Уредбе о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране, образоване су унутрашње јединице.
Основна унутрашња јединица је сектор. Посебне унутрашње јединице су: Секретаријат Министарства одбране, Кабинет министра одбране, Војно правобранилаштво и Генералштаб Војске Србије. Уже
унутрашње јединице су: Кабинет начелника Генералштаба Војске Србије, Здружена оперативна команда, управа, одељење, одсек и група. Основне функције система одбране су: политика одбране,
обавезе одбране, организациона, кадровска, командна, телекомуникационо-информатичка, обука, обавештајна, безбедносна, логистичка и друге самосталне функције. Основне функције обухватају
две функције или више њих са сличним, односно међусобно повезаним садржајем, чијом реализацијом се остварују делови општег циља организације. Функције су специфичне структуре међусобно
повезаних или сродних, задатака и група послова којима се реализују посебни циљеви организације или којима се стварају услови за остварење општег циља организације. Те функције су:
међународна војна сарадња и интеграција, стратегија и доктрина, научна делатност, развој, војна обавеза, радна обавеза, материјална обавеза, организација, мобилизација, персонална, кадровска,
школовање, планирање, организовање, руковођење, контрола, оперативна, веза, информатика, обука појединаца, обука јединица, обавештајно-извиђачка, обавештајно-оперативна, војнодипломатска, општа-безбедносна, контраобавештајна, општа-логистичка, снабдевање, одржавање, транспорт, здравствена, инфраструктурна, правна, финансијска, односи са јавношћу и слично.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Сектор: 17 - Одбрана
Опис: Министарство одбране и Војска Србије штите сувереност, независност, територијалну целовитост и безбедност Републике Србије од свих облика спољњег и унутрашњег угрожавања у
миру, ванредном стању и рату. Учесници су организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије које реализацијом активности омогућују да се реализују циљеви програма.
Основни извори финансирања програма "Операције и фунционисање МО и ВС" су: приходи из буџета Републике Србије, примања од продаје нефинансијске имовине, сопствени приходи
од специфичних делатности, донације страних земаља и међународних организација и нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Циљ 1: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије и активно учествују у изградњи и очувању мира у региону и свету
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Расположивост снага за реаговање које
се могу ангажовати на реализацији
задатака одбране земље
%
2017
90
100
100
Извор верификације: План мера

Циљна вредност у 2021.
год.

100

приправности Војске Србије.

2. Реализација Годишњег плана
реализације учешћа Војске Србије и
других снага одбране у
мултинационалним операцијама за које је
Република Србија добила позив за
упућивање
Извор верификације: Извештај о
реализацији Годишњег плана реализације
учешћа Војске Србије и других снага одбране
у мултинационалним операцијама.

%

2017

95

95
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95

95

Циљ 2: Војска Србије поседује оперативне и функционалне способности за извршавање додељених мисија и задатака
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2017

65

70

75

80

%

2017

66

85

90

90

1. Оперативне и функционалне
способности Војске Србије
Извор верификације: Извештај о
оперативним и функционалним
способностима Војске Србије.

2. Реализација плана обуке резервног
састава
Извор верификације: Анализа Прегледа
приоритета позивања и обуке резервног
састава за период 2017-2019. година;
Извештај о достизању циљева и
реализацији задатака из Министарског
упутства.

Циљ 3: Опремањем и реализацијом инфраструктурних задатака створени су услови за извршавање утврђених послова, мисија и задатака Министарства одбране и Војске Србије
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Изграђени објекти и објекти на којима
је реализовано инвестиционо одржавање.
Извор верификације: Записник о
квантитативном и квалитативном
прегледу објеката и примопредаји кориснику.

2. Степен реализације захтева за набавку
из Плана набавки на нивоу обједињених
набавки за Министарство одбране и
Војску Србије.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

25

15

20

20

%

2017

95

95

95

95

Извор верификације: Извештај о
реализацији плана набавки.

Програмска активност: 0006 - Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање средстава
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме, Закон о Војсци, Закон о буџетском систему и Одлука Владе Републике Србије о
образовању Буџетског фонда за наоружање и војну опрему, 05 Број: 02-2806/2015-1 од 16.03.2015. године.
Опис: Кроз програмску активност реализује се набавка нових средстава наоружања и војне опреме, развој и успостављање капацитета у области производње
наоружања и војне опреме, освајање и извршење ремонта и модернизације наоружања и војне опреме, као и едукације за развој средстава и њихово коришћење.

Циљ 1: Композитно (квантитативно и квалитативно) унапређење стања чиниоца способности наоружања и војне опреме кроз процес развоја и набавке новог наоружања и војне опреме, као и
ремонта и модернизације постојећег наоружања и војне опреме.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Композитно
(квантитативно и
квалитативно) унапређење
стања чиниоца способности
наоружања и војне опреме.
Извор верификације:
Извештај о реализацији
Плана набавки, Годишњи
извештај о достигнутом
коефицијенту композитне
вредности/стања
наоружања и војне опреме.

%

2018

0

0.5

0.8

1

ГЛАВА 19.3 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВОЈНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Опште образложење корисника:
Министарство одбране Републике Србије, Београд, Бирчанинова 5. Надлежност и организација директног буџетског корисника: Министарство одбране Републике Србије (Министарство) обавља
послове из свог делокруга на основу Устава Републике Србијe, Закона о министарствима, Закона о Војсци Србије, Закона о одбрани и подзаконских аката. Надлежности из делокруга Министарства,
организација и служби, реализују се у оквиру организационих јединица чија је врста и број утврђен према врсти, међусобној повезаности и обиму послова у Министарству, организацији и служби. У
Министарству одбране, сходно члану 11. Уредбе о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране, образоване су унутрашње јединице.
Основна унутрашња јединица је сектор. Посебне унутрашње јединице су: Секретаријат Министарства одбране, Кабинет министра одбране, Војно правобранилаштво и Генералштаб Војске Србије. Уже
унутрашње јединице су: Кабинет начелника Генералштаба Војске Србије, Здружена оперативна команда, управа, одељење, одсек и група. Основне функције система одбране су: политика одбране,
обавезе одбране, организациона, кадровска, командна, телекомуникационо-информатичка, обука, обавештајна, безбедносна, логистичка и друге самосталне функције. Основне функције обухватају
две функције или више њих са сличним, односно међусобно повезаним садржајем, чијом реализацијом се остварују делови општег циља организације. Функције су специфичне структуре међусобно
повезаних или сродних, задатака и група послова којима се реализују посебни циљеви организације или којима се стварају услови за остварење општег циља организације. Те функције су:
међународна војна сарадња и интеграција, стратегија и доктрина, научна делатност, развој, војна обавеза, радна обавеза, материјална обавеза, организација, мобилизација, персонална, кадровска,
школовање, планирање, организовање, руковођење, контрола, оперативна, веза, информатика, обука појединаца, обука јединица, обавештајно-извиђачка, обавештајно-оперативна, војнодипломатска, општа-безбедносна, контраобавештајна, општа-логистичка, снабдевање, одржавање, транспорт, здравствена, инфраструктурна, правна, финансијска, односи са јавношћу и слично.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Сектор: 17 - Одбрана
Опис: Министарство одбране и Војска Србије штите сувереност, независност, територијалну целовитост и безбедност Републике Србије од свих облика спољњег и унутрашњег угрожавања у
миру, ванредном стању и рату. Учесници су организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије које реализацијом активности омогућују да се реализују циљеви програма.
Основни извори финансирања програма "Операције и фунционисање МО и ВС" су: приходи из буџета Републике Србије, примања од продаје нефинансијске имовине, сопствени приходи
од специфичних делатности, донације страних земаља и међународних организација и нераспоређени вишак прихода из ранијих година.
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Циљ 1: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије и активно учествују у изградњи и очувању мира у региону и свету
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Расположивост снага за реаговање које
се могу ангажовати на реализацији
задатака одбране земље
%
2017
90
100
100
Извор верификације: План мера

Циљна вредност у 2021.
год.

100

приправности Војске Србије.

2. Реализација Годишњег плана
реализације учешћа Војске Србије и
других снага одбране у
мултинационалним операцијама за које је
Република Србија добила позив за
упућивање

%

2017

95

95

95

95

Извор верификације: Извештај о
реализацији Годишњег плана реализације
учешћа Војске Србије и других снага одбране
у мултинационалним операцијама.

Циљ 2: Војска Србије поседује оперативне и функционалне способности за извршавање додељених мисија и задатака
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2017

65

70

75

80

%

2017

66

85

90

90

1. Оперативне и функционалне
способности Војске Србије
Извор верификације: Извештај о
оперативним и функционалним
способностима Војске Србије.

2. Реализација плана обуке резервног
састава
Извор верификације: Анализа Прегледа
приоритета позивања и обуке резервног
састава за период 2017-2019. година;
Извештај о достизању циљева и
реализацији задатака из Министарског
упутства.

Циљ 3: Опремањем и реализацијом инфраструктурних задатака створени су услови за извршавање утврђених послова, мисија и задатака Министарства одбране и Војске Србије
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Изграђени објекти и објекти на којима
је реализовано инвестиционо одржавање.
Извор верификације: Записник о
квантитативном и квалитативном
прегледу објеката и примопредаји кориснику.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

25

15

20

20

%

2017

95

95

95

95

2. Степен реализације захтева за набавку
из Плана набавки на нивоу обједињених
набавки за Министарство одбране и
Војску Србије.
Извор верификације: Извештај о
реализацији плана набавки.

Програмска активност: 0007 - Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о одбрани, Закон о Влади и Одлука Владе Републике Србије о образовању Буџетског фонда за потребе војног
образовања и војне научноистраживачке делатности, 05 Број: 02-9702/2015 од 19.09.2015. године.
Опис: Реализација финансирања војног образовања и научноистраживачког рада који је у функцији војношколских установа и војних научноистраживачких
установа, научно и стручно усавршавање запослених, набавке опреме за развој и подизање квалитета наставе у војношколским установама и квалитета рада
научноистраживачких установа од значаја за одбрану.
Циљ 1: Повећан квалитет школовања на Универзитету одбране.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број акредитованих
студијских програма.
Извор верификације:
Уверење комисије о
акредитацији студијских
програма Републике Србије.

Број

2017

35

35

35

35

Број

2017

4,6

4,6

4,6

4,6

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Просечна евалуациона
оцена наставника од стране
кадета.
Извор верификације:
Јединствени информациони
систем Универзитета
одбране.

Циљ 2: Повећан је број уписаних припадника страних оружаних снага као и самофинансирајућих студената.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Проценат годишњег
повећања уписа
припадника страних
оружаних снага у односу на
претходну годину.
Извор верификације: Одлука
министра одбране о
школовању припадника
страних оружаних снага.

2. Проценат годишњег
повећања уписа
самофинансирајућих
студената у односу на
претходну годину.
Извор верификације:
Извештај високошколске
јединице о упису
самофинансирајућих
студената.

%

2017

10

5

5

5

%

2017

10

10

10

10
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Циљ 3: Родна перспектива је интегрисана у систем војног образовања и војне научноистраживачке делатности.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број жена на
руководећим положајима у
војном образовању и
војној научноистраживачкој
делатности.
Извор верификације: Решења
о постављењима лица у
Универзитету одбране.

2. Наставни садржаји о
родним питањима који су
интегрисани у наставне
курикулуме – дефинисане
програме студија и
каријерних усавршавања у
Војној академији и
Медицинском факултету
ВМА.

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2018

13

14

15

16

Број

2018

1

3

5

6

Извор верификације: Одлука
о акредитацији студијских
програма и усвајање
наставних садржаја на
каријерним усавршавањима.

ГЛАВА 19.4 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОТРЕБЕ СИСТЕМА СПЕЦИЈАЛНИХ ВЕЗА
Опште образложење корисника:
Министарство одбране Републике Србије, Београд, Бирчанинова 5. Надлежност и организација директног буџетског корисника: Министарство одбране Републике Србије (Министарство) обавља
послове из свог делокруга на основу Устава Републике Србијe, Закона о министарствима, Закона о Војсци Србије, Закона о одбрани и подзаконских аката. Надлежности из делокруга Министарства,
организација и служби, реализују се у оквиру организационих јединица чија је врста и број утврђен према врсти, међусобној повезаности и обиму послова у Министарству, организацији и служби. У
Министарству одбране, сходно члану 11. Уредбе о начелима и критеријумима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству одбране, образоване су унутрашње јединице.
Основна унутрашња јединица је сектор. Посебне унутрашње јединице су: Секретаријат Министарства одбране, Кабинет министра одбране, Војно правобранилаштво и Генералштаб Војске Србије. Уже
унутрашње јединице су: Кабинет начелника Генералштаба Војске Србије, Здружена оперативна команда, управа, одељење, одсек и група. Основне функције система одбране су: политика одбране,
обавезе одбране, организациона, кадровска, командна, телекомуникационо-информатичка, обука, обавештајна, безбедносна, логистичка и друге самосталне функције. Основне функције обухватају
две функције или више њих са сличним, односно међусобно повезаним садржајем, чијом реализацијом се остварују делови општег циља организације. Функције су специфичне структуре међусобно
повезаних или сродних, задатака и група послова којима се реализују посебни циљеви организације или којима се стварају услови за остварење општег циља организације. Те функције су:
међународна војна сарадња и интеграција, стратегија и доктрина, научна делатност, развој, војна обавеза, радна обавеза, материјална обавеза, организација, мобилизација, персонална, кадровска,
школовање, планирање, организовање, руковођење, контрола, оперативна, веза, информатика, обука појединаца, обука јединица, обавештајно-извиђачка, обавештајно-оперативна, војнодипломатска, општа-безбедносна, контраобавештајна, општа-логистичка, снабдевање, одржавање, транспорт, здравствена, инфраструктурна, правна, финансијска, односи са јавношћу и слично.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Сектор: 17 - Одбрана
Опис: Министарство одбране и Војска Србије штите сувереност, независност, територијалну целовитост и безбедност Републике Србије од свих облика спољњег и унутрашњег угрожавања у
миру, ванредном стању и рату. Учесници су организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије које реализацијом активности омогућују да се реализују циљеви програма.
Основни извори финансирања програма "Операције и фунционисање МО и ВС" су: приходи из буџета Републике Србије, примања од продаје нефинансијске имовине, сопствени приходи
од специфичних делатности, донације страних земаља и међународних организација и нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Циљ 1: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије и активно учествују у изградњи и очувању мира у региону и свету
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Расположивост снага за реаговање које
се могу ангажовати на реализацији
задатака одбране земље
%
2017
90
100
100
Извор верификације: План мера

Циљна вредност у 2021.
год.

100

приправности Војске Србије.

2. Реализација Годишњег плана
реализације учешћа Војске Србије и
других снага одбране у
мултинационалним операцијама за које је
Република Србија добила позив за
упућивање

%

2017

95

95

95

95

Извор верификације: Извештај о
реализацији Годишњег плана реализације
учешћа Војске Србије и других снага одбране
у мултинационалним операцијама.

Циљ 2: Војска Србије поседује оперативне и функционалне способности за извршавање додељених мисија и задатака
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2018

65

70

75

80

%

2017

66

85

90

90

1. Оперативне и функционалне
способности Војске Србије
Извор верификације: Извештај о
оперативним и функционалним
способностима ВС.

2. Реализација плана обуке резервног
састава
Извор верификације: Анализа Прегледа
приоритета позивања и обуке резервног
састава за период 2017-2019. година;
Извештај о достизању циљева и
реализацији задатака из Министарског
упутства.
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Циљ 3: Опремањем и реализацијом инфраструктурних задатака створени су услови за извршавање утврђених послова, мисија и задатака Министарства одбране и Војске Србије
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Изграђени објекти и објекти на којима
је реализовано инвестиционо одржавање.
Извор верификације: Записник о
квантитативном и квалитативном
прегледу објеката и примопредаји кориснику.

2. Степен реализације захтева за набавку
из Плана набавки на нивоу обједињених
набавки за Министарство одбране и
Војску Србије.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

25

15

20

20

%

2017

95

95

95

95

Извор верификације: Извештај о
реализацији плана набавки.

Програмска активност: 0008 - Функционисање система специјалних веза
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС
Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о буџету, Одлука Владе Републике Србије о оснивању Буџетског фонда за потребе Система специјалних веза, 05
број 02-5553/2016 од 17.06.2016. године.
Опис: Текуће поправке и одржавање постојећег Система специјалних веза, развој и инвестиције, набавку опреме за развој и подизање квалитета специјалних веза и
друге намене у складу са законом и годишњим програмом коришћења средстава фонда, који заједнички предлажу Министарство одбране, Безбедносноинформативну агенцију и Министарство унутрашњих послова.
Циљ 1: Непрекидно функционисање Система специјалних веза за потребе непосредних корисника (МО, МУП и БИА).
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Расположивост ТкИ
сервиса у Систему
специјалних веза.
%
2017
90
95

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

95

95

Извор верификације:
Извештај о стању ТкИ
система

Раздео 20
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Опште образложење корисника:
Министарство државне управе и локалне самоуправе образовано је 26. априла 2014. године у складу са чл 2. и 35. став 1. тачка 2) Закона о министарствима ).
Делокруг рада Министарства државне управе и локалне самоуправе утврђен je у члану 10. Закона о министарствима којим је прописано да Министарство државне управе и локалне самоуправе
обавља послове државне управе који се односе на:
- систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак; развој електронске
управе; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронске управе; изборе за републичке органе; радне односе и плате у државним органима; радне односе и плате у јавним
агенцијама и јавним службама; државни стручни испит; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко и друго
организовање, изузев синдикалног организовања; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом;
- припрему прописа о људским и мањинским правима; вођење регистра националних савета националних мањина; избор националних савета националних мањина; вођење посебног бирачког списка
националне мањине, као и друге послове одређене законом;
- систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; изградњу капацитета и стручно
усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе; радне односе и плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; територијалну организацију Републике
Србије, као и друге послове одређене законом;
- стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне
помоћи, као и друге послове одређене законом;
За обављање послова из делокруга Министарства образоване су основне унутрашње јединице у склад са Правилникom о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, и то: 1. Сектор за
развој добре управе, 2. Сектор за управљање људским ресурсима 3. Сектор за стручно усавршавање 4. Сектор за систем локалне самоуправе 5. Сектор за људска и мањинска права и слободе 6.
Сектор за матичне књиге и регистре 7. Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу
У Министарству су као посебне унутрашње јединице образоване Секретаријат Министарства и Кабинет министра.
Послове интерне ревизије из делокруга Министарства обавља Група за интерну ревизију.
Орган управе у саставу Министарства је Управни инспекторат.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0607 - Систем јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Обављају се послови који се односе на: учешће у припреми и праћењу примене стратешких докумената, закона и других прописа и међународних уговора и припрему и реализацију
пројеката из делокруга Министарства; развој и унапређење система државне управе, е-управе, службеничког система; припрему прописа који се односе на радне односе и плате у
државним органима, јавним агенцијама и јавним службама; припрему прописа о људским и мањинским правима; припрему прописа који се односе на радне односе и плате у јединицама
локалне самоуправе и аутономним покрајинама; поступак припреме материјала Министарства који ће се разматрати на седници Владе; израду мишљења поводом примене прописа из
делокруга Министарства; израду мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи државне управе; давање мишљења на законе и друге опште акте
које предлажу народни посланици и други овлашћени предлагачи; праћење стања и примену прописа из делокруга Министарства и у складу с тим указује на потребу и правце нормативног
уређења; унапређење рада државне управе; спровођење Стратегије реформе јавне управе; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Министарства
са законодавством ЕУ; Развој и унапређење система матичних књига и друге послове.
Циљ 1: Ефикасна јавна управа
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

индекс

2015

58,17

53-58

53-58

53-58

1. Делотворност власти (Светска банка)
Извор верификације:
http://info.worldbank.org/governance/wgi/inde
x.aspx#doc и http://data.worldbank.org/datacatalog/worldwide-governance-indicators
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Програмска активност: 0001 - Управна инспекција
Програм коме припада: 0607 - Систем јавне управе
Правни основ: Закон о управној инспекцији и други посебни закони
Опис: У оквиру програмске активности Управни инспекторат обавља послове који се односе на инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима
се уређују: државна управа, радни односи у државним органима и јединицама локалне самоуправе, општи управни поступак и посебни управни поступци, изглед и
употреба грба, заставе и химне Републике Србије, службена употреба језика и писама, печат државних и других органа, бирачки спискови и матичне књиге,
политичке странке и удружења, слободан приступ информацијама од јавног значаја, друге области утврђене посебним законом и друге послове из области управне
инспекције.
Циљ 1: Законит и правилан рад државних органа и органа јединица локалне самоуправе као и других субјекaта надзора утврђених посебним законима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број инспекцијских
надзора
Извор верификације:
Извештаји Управног
инспектората

2. Проценат извршења
предложених мера
Извор верификације:
Извештаји Управног
инспектората

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

1000

1200

1200

1200

%

2015

80

90

90

90

Програмска активност: 0006 - Уређење и надзор система јавне управе
Програм коме припада: 0607 - Систем јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку, Закон о електронској управи, Закон о јавним
агенцијама, Закон о јавним службама, Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији и Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у
Републици Србији, Закон о печату државних и других органа, Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима,
посебним организацијама и службама Владе.
На основу члана 19. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора, којим је прописано да органи државне управе са надлежним органима других
држава могу закључивати посебне међународне уговоре о сарадњи (меморандуме, уговоре, споразуме итд.) и члана 43. став 3. Закона о Влади, којим је прописано
да Влада, када не доноси друге акте, доноси закључке, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Национална агенција за информационо друштво
Републике Кореје 6. јула 2017.године потписали су Меморандум о међусобној сарадњи и разумевању у области информационо комуникационих технологија чиме је
створен институционални оквир за успостављање Српско-корејског информатичко-приступног центра. О оснивању Српско-корејског информатичко-приступног
центра Министарство је информисало чланове Владе Републике Србије актом број: 48-00-00022/2017-04 од 19. јула 2017. године, а у складу са чланом 49. став 2.
Пословника Владе.
Опис: У оквиру ове програмске активности се спроводе послови који се односе на: припрему стратешких докумената, закона, других прописа и општих аката из
области система државне управе, управног поступка, управне инспекције, инспекцијског надзора и електронске управе; учешће у припреми међународних уговора;
припрему мишљења на нацрте, односно предлоге прописа и општих аката из делокруга Сектора које други предлагачи достављају Министарству на мишљење или
сагласност; систем државне/јавне управе, организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; развој и унапређење система
јавне управе; унапређење квалитета рада јавне управе; печат; надзор над сврсисходношћу рада стручних служби управних округа; управљање реформом јавне
управе; спровођење иницијативе партнерства за отворену управу; праћење примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Сектора и
предлагање мера за унапређење стања у тим областима; праћење прописа Европске уније из делокруга Сектора; координацију и сарадњу са органима,
организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва у областима из делокруга Сектора; учешће у успостављању система финансијског
управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора и друге послове у областима из делокруга Сектора.
У оквиру Српско корејског информатичко приступног центра се обављају послови који се односе на пружање подршке развоју електронске управе преко
управљања Српско корејског информатичко приступног центра; организација рада Информатичког приступног центра; предузимају се мере за континуирану
сарадњу са Националном агенцијом за информационо друштво (у даљем тексту НИА) из Републике Кореје као и сарадња са Владом Кореје; развој информационих
и комуникационих технологија у заједничком интересу обе земље; обавештавање заинтересоване јавности посебно привредних субјеката о могућностима којима
располаже Српско корејски информатичко приступни центар.

Програмска активност: 0007 - Систем матичних књига
Програм коме припада: 0607 - Систем јавне управе
Правни основ: Закон о матичним књигама, Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига, Закон о општем управном поступку
Закон о политичким странкама, Закон о јединственом бирачком списку, Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку, Закон о националним
саветима националних мањина, Закон о заштити права и слобода националних мањина
Опис: У оквиру програмске активности обављају се послови: Одржавање и унапређење Регистра матичних књига (Централног система за електронску обраду и
складиштење података за чување другог примерка матичних књига) ради, с једне стране обезбеђивања једнообразности у раду и примени прописа имаоца јавних
овлашћења у повереним пословима матичних књига и с друге стране обезбеђивања успешног и квалитетног остваривања и заштите права и правних интереса
странака уз што мање трошкова за странку и друге учеснике у поступку; припрему закона и других прописа из области матичних књига; вођење другостепеног
управног поступка и припрема нацрта решења по жалбама на првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига;
усклађивање рада ималаца јавних овлашћења и припрему упутстава и објашњења у вези са спровођењем првостепеног управног поступка и доношењем
првостепених решења у повереним пословима матичних књига; праћење примене прописа и стања у области матичних књига; давање мишљења о уставности и
законитости општих аката које имаоци јавних овлашћења доносе на основу закона којим се уређује област матичних књига и надзор над законитошћу прописа
имаоца јавних овлашћења у области матичних књига; доношење решења о одређивању начина обнављања уништених или несталих матичних књига; доношење
решења којим се омогућава трајни и непрекидан приступ матичним књигама као основним службеним евиденцијама; упознавање јавности са начином
остваривања права из личног статуса грађана путем промоције услуга које матичари пружају грађанима.
Припрема и праћење примене прописа из области јединственог бирачког списка, проучавање последица утврђених стања и предлагање предузимања
одговарајућих мера у области јединственог бирачког списка, вођење другостепеног управног поступка по жалбама на решења општинских/градских управа у
повереним пословима вођења јединственог бирачког списка, одржавање и унапређење свих функционалности неопходних за рад у апликацији Јединственог
бирачког списка, штампање извода из јединственог бирачког списка и доношење решења о променама у јединственом бирачком списку.
Такође, обављају се и послови обезбеђивањa техничких услова за несметано функционисање и рад на пословима који се односи на информационе системе, развој
и одржавање свих функционалности неопходних за рад у Централном систему за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних
књига, Јединственом бирачком списку, Посебном бирачком списку, Регистру националних савета и Регистру политичких странака, као и припрема техничких
спецификација, обезбеђивање техничке подршке информационим системима и електронским базама података, администрирање електронских извора података и
вођење података о корисницима система, вођења дневника приступа, коришћења, употребе и измене података од стране корисника и одржавања подсистема за
приступ изворима података путем различитих комуникационих канала, вођење евиденције издатих квалификованих електронских сертификата, предузимање мера
за обезбеђивање и заштиту информационог система и електронских база података у свим фазама развоја и функционисања, успостављање електронске размене
података, спровођење изборних радњи у оквиру система Јединствени бирачки списак и Посебан бирачки списак, спровођење обука за рад корисника у
апликацијама припрема извештаја.
Поред тога, обављају се и послови на успостављању и вођењу Централног регистра становништва као јединствене централизоване , поуздане и ажурне електронске
базе података о становништву Републике Србије. Успостављањем овог регистра створиће се правне претпоставке за ефикасније вођење управних и других
поступака тако што ће органи ради вршења послова из своје надлежности преузимати податке из ове базе без икаквих трошкова, како за орган тако и за странке у
поступку . При томе овај регистар омогућиће и ефикасно управљање евиденцијама које воде органи у складу са прописима из свог делокруга као и за праћење
стања и трендова становништва и обављања статистичких, социоекономских и других истраживања.
Ови послови за крајњи циљ имају да обезбеде успешно и квалитетно остваривање и заштиту права и правних интереса грађана тако да ради остваривања својих
права и правних интереса неће морати да прилажу различите доказе о подацима који ће се наћи у Централном регистру становништва већ ће за њих то чинити
држава.

Програмска активност: 0009 - Администрација и управљање
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Програм коме припада: 0607 - Систем јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима.
Опис: Обухвата послове службe Секретаријата (Одељење за правне и финансијске послове и Одсек за опште и правне послове), Сектора за eвропске интеграције и
међународну сарадњу, послове Кабинета и државних секретара.
Циљ 1: Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Израда плана активности
за унапређење родне
равноправности утврђене
родном анализом
Извор верификације:
Координационо тело за
родну равноправност

не/да

2018

не

да

број

2017

0

0

2. Израда секторске родне
анализе
Извор верификације:
Координационо тело за
родну равноправност

0

Програмска активност: 0010 - Подршка раду ЈП Службени гласник
Програм коме припада: 0607 - Систем јавне управе
Правни основ: Закон о јавним предузећима, Закон о објављивању закона и других прописа.
Опис: Овим програмом се на основу Закључка Владе додељују средства Службено гласнику ради унапређења квалитета рада, набавке савремених материјала за
рад.

Програмска активност: 0011 - Стручно усавршавање и стручни испити
Програм коме припада: 0607 - Систем јавне управе
Правни основ: Закон о Националној академији за јавну управу, Закон о државним службеницима, Закон о матичним књигама, Закон о инспекцијском надзору,
Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита, Правилник о стручном усавршавању матичара, Правилник о програму и начину полагања
посебног стручног испита за матичара, Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на припрему прописа у области стручног усавршавања и стручних испита у делокругу
Министарства државне управе и локане самоуправе; надзор над радом Националне академије за јавну управу; организовање и спровођење државног стручног
испита, посебног стручног испита за матичара и испита за инспектора; посебно секторско стручно усавршавање матичара и провера знања матичара стечена на
стручном усавршавању.
Циљ 1: Обезбеђење нормативних и информационо-технолошких услова за организовање и спровођење државног стручног испита и посебних стручних испита из делокруга Министарства и стручног
усавршавања матичара
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

0

50

80

100

1. Изградња нових и
унапређење постојећих
функционалности модула
за посебно стручно
усавршавање матичара у
оквиру Централног система
за електронску обраду и
складиштење података и
чување другог примерка
матичних књига Koментар:
Успостављање ових
унапређења врши се у
четири фазе:
1) I фаза (2018) – Израђена
документациона основа за
унапређење модула за
стручно усавршавање
матичара;
2) II фаза (2019) – Извршено
усклађивање модула за
стручно усавршавање
матичара у складу са
унапређеним законским
решењима;
3) III фаза (2020) – Извршена
стабилизација унапређеног
система и обезбеђен
функционалан рад у модулу
за стручно усавршавање
матичара;
4I) V ФАЗА (2021) – Увођење
савремених метода
спровођења програма
стручног усавршавања
матичара (е-learning, итд).
Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства државне
управе и локалне самоуправе
и Извештај о раду Владе
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2. Успостављање
експертног правног
система за подршку
управном одлучивању и
другим управним радњама
у управним стварима које
се односе на државни
стручни испит и посебне
стручне испите, као и за
подршку организовању и
спровођењу ових испита
Koментар: Успостављање
овог система спроводи се у
четири фазе:
1) I ФАЗА (2018) – Израђена
документациона основа за
набавку софтвера,
обезбеђена хардверска и
софтверска
инфраструктура за израду
апликативног решења за
подршку управном
одлучивању и другим
управним радњама у
управним стварима које се
односе на државни стручни
испит и посебне стручне
испите, као и за подршку
организовању и спровођењу
ових испита;
2) II ФАЗА (2019) – Изграђена
апликативна решења за
подршку управном
одлучивању и другим
управним радњама у
управним стварима које се
односе на државни стручни
испит и посебни стручни
испит за матичар, као и за
подршку организовању и
спровођењу ових испита и
вођењу евиденције о
положеним испитима;
3) III ФАЗА (2020) – Изграђена
апликативна решења за
подршку управном
одлучивању и другим
управним радњама у
управним стварима које се
односе на испит за
инспектора и испит за
обављање послова и
примену овлашћења
комуналног полицајца, као и
за подршку организовању и
спровођењу ових испита и
вођењу евиденције о
положеним испитима;
3) IV ФАЗА (2021) – Извршена
стабилизација система,
оптимизација апликативних
решења за рад у систему и
обезбеђен функционалан рад
у вези са управним
одлучивањем и другим
управним радњама у
управним стварима које се
односе на државни стручни
испит и посебне стручне
испите, као и за подршку
организовању и спровођењу
ових испита и вођеуе
евиденција о положеним
испитима.

%

2015

0

50

80

100

Циљ 2: Обезбеђење услова за полагање државног стручног испита и посебних стручних испита из делокруга Министарства: посебног стручног испита за матичара и испита за инспектора
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Проценат кандидата који
су успешно положили
државни стручни испит у
односу на број кандидата
који су приступили
полагању испита
(изражених према полу)
Извор верификације:
Месечни извештаји
испитних комисија за
полагање државног
стручног испита о роковима
и броју кандидата који су
приступили испиту

%

2015

95

95

95

95

%

2015

0

90

90

90

2. Проценат кандидата који
су успешно положили
испит за инспектора у
односу на број
пријављених кандидата
(изражених према полу)
Извор верификације:
Месечни извештаји Испитне
комисије за полагање
испита за инспектора о
роковима и броју кандидата
који су приступили испиту
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3. Проценат кандидата који
су успешно положили
посебан стручни испит за
матичара у односу на број
кандидата који су
приступили полагању
испита (изражених према
полу)
Извор верификације:
Месечни извештаји Испитне
комисије за полагање
посебног стручног испита за
матичара о роковима и броју
кандидата који су
приступили испиту

%

2015

95

95

95

95

Програм: 0608 - Систем локалне самоуправе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: У оквиру овог програма МДУЛС обавља послове којима се правно уређује област локалне самоуправе ради обезбеђења добрих темеља за развој локалне самоуправе. Конкретни
послови се односе на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; територијалну организацију Републике; изборе за органе локалне самоуправе; вршење надзора над
законитошћу рада и аката јединица локалне самоуправе; предлагање мера и припреме мишљења о примени прописа који се односе на наведене законе у оквиру правног основа; стручно
усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе и други послове који се односе на јачање и унапређење капацитета јединица локалне самоуправе; сарадњу јединица
локалне самоуправе са локалним самоуправама других држава; стручно оспособљавање и усавршавање и организовање и спровођење испита за обављање послова и примену
овлашћења комуналног полицајца; подстицање и координацију сарадње јединица локалне самоуправе, месне самоуправе и државних органа од интереса за развој локалне самоуправе;
учествовање у припреми, консултацијaмa и усвајању стратешког - програмског оквира за реформу система локалне самоуправе и унапређење улоге локалне самоуправе у спровођењу
послова јавнe управе (стратегијa и акционог плана за децентрализацију или програмског документа за реформу система локалне самоуправе); праћење и проучавање искустава других
земаља у процесу реформе система локалне самоуправе и децентрализације; праћење и проучавање законодавства Републике Србије од значаја за реформу система локалне самоуправе
и децентрализацију; промовисање дијалога и сарадње између локалних и регионалних власти у ЕУ и Србији;припрема регионалних и локалних власти РС за активности у оквиру будућег
чланства у ЕУ чланства и учешће у раду Комитета региона ЕУ након приступања у ЕУ.

Циљ 1: Унапређење система локалне самоуправе путем уређења правног оквира у циљу обезбеђивања пружања вишег квалитета услуга грађанима и привредним субјектима.
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Израђен Концепт политике за
децентрализацију односно унапређење
улоге локалне самоуправе у спровођењу
јавних послова за потребе дефинисања
стратешко-програмског оквира за
реформу система локалне самоуправе
не/да
2018
не
да
Извор верификације: Годишњи извештај за
реализацију Акционог плана за спровођење
Стратегије реформе јавне управе 2018-2020

2. Израђен Нацрт закона о изменама и
допунама Закона о територијалној
организацији Републике Србије
Извор верификације: Извор верификације:
Извештај са јавне расправе, веб сајт
Министарства

Циљна вредност у 2021.
год.

-

не/да

2018

не

да

-

-

не/да

2018

не

да

-

-

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

не/да

2018

не

да

-

-

не/да

2018

не

да

-

-

не/да

2018

не

да

-

-

3. Израђен-нацрт Зкона о референдуму и
народној иницијативи Извор
верификације: Извор верификације:
извештај са јавне расправе, Годишњи
извештај о реализацији Акционог плана за
спровођење Стратегије реформе јавне
управе 2018-2020, веб сајт Министарства

Циљ 2: Успостављање функционалног службеничког система у свим ЈЛС
Назив индикатора
1. Усвојен Концепт политике за
децентрализацију односно унапређења
улоге локалне самоуправе у спровођењу
јавних послова, за потребе дефинисања
стратешко-програмског оквира за
реформу система локалне самоуправе
Извор верификације: Годишњи извештај о
реализацији Акционог плана за спровођење
Стратегије реформе јавне управе 2018-2020

2. Усвојен Нацрт закона о изменама и
допунама Закона о територијалној
организацији Републике Србије
Извор верификације: Извештај са јавне
расправе, веб сајт Министарства

3. Усвојен Нацрт Закона о референдуму и
народној иницијативи
Извор верификације: Извор верификације:
извештај са јавне расправе, Годишњи
извештај о реализацији Акционог плана за
спровођење Стратегије реформе јавне
управе 2018-2020, веб сајт Министарства

Програмска активност: 0002 - Уређење и надзор у области локалне самоуправе
Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе
Правни основ: Закон о локалној самоуправи; Закон о локалним изборима; Закон о територијалној организацији Републике Србије; Закон о комуналној полицији;
Закон о главном граду; Закон о референдуму и народној иницијативи; Европска повеља о локалној самоуправи; Стратегија реформе јавне управе у Републици
Србији; Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији 2015-2017
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: усклађивање са законима који уређују поједина питања од значаја за рад и
функционисање локалне самоуправе, као и отклањање уочених недостатака у практичној примени закона у области рада и функционисања локалних самоуправа и
месних заједница, те унапређење рада органа јединице локалне самоуправе; ажурно праћење и надзор над применом донесених прописа; ефикасније планирање
услуга локалне самоуправе, коришћење ресурса и праћење промена које се односе на спровођење послова/надлежности; учествовање у припреми, консултацијaмa
и усвајању стратешког - програмског оквира за реформу система локалне самоуправе и унапређење улоге локалне самоуправе у спровођењу послова јавнe управе
(стратегијa и акционог плана за децентрализацију или програмског документа за реформу система локалне самоуправе); праћење и проучавање искустава других
земаља у процесу реформе локалне самоуправе и децентрализације; праћење и проучавање законодавства Републике Србије од значаја за реформу система
локалне самоурпаве и децентрализацију.

Програмска активност: 0003 - Јачање капацитета локалне самоуправе
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Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе
Правни основ: Стратегија стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, Закон о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о комуналној полицији, Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавања и усавршавања,
садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености комуналних
полицајаца
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, стручну и
административно-техничку подршку Савету за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе у вршењу послова из своје надлежности,
стручно оспособљавање и усавршавање комуналних полицајаца, испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца
Циљ 1: Обезбеђење услова за организовање и спровођење посебних програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. 1. Број датих мишљења
Савета за стручно
усавршавање запослених у
јединицама локалне
самоуправе о усклађености
посебних програма обуке у
јединицама локалне
самоуправе са прописима
број
2015
0
20
30

Циљна вредност у 2021.
год.

40

Извор верификације:
Извештај Савета за
стручно усавршавање
запослених у јединицама
локалне самоуправе

Циљ 2: Обезбеђење услова за унапређење знања и вештина комуналних полицајаца за обављање послова и примену овлашћења комуналне полиције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Проценат кандидата који
су успешно положили
испит за обављање послова
и примену овлашћења
комуналне полиције у
односу на број кандидата
који су приступили
полагању испита
Извор верификације:
извештаји Испитне комисије
за полагање испит за
обављање послова и
примену овлашћења
комуналне полиције о
роковима и броју кандидата
који су приступили испиту

%

2015

90

90

Циљна вредност у 2021.
год.

90

90

Програмска активност: 0005 - Подршка раду Заједничког консултативног одбора Комитета региона Европске уније и Републике Србије
Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе
Правни основ: Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије са друге
стране, Одлука 1/2013 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије од 21. Октобра 2013. године о усвајању Пословника о раду Савета, Закључак Владе 24
Број 119-6213/2014-01 од 26. јуна 2014. године, Заључак Владе 24 Број 119 -10795/2014 од 20. септембра 2014. године и Заључак Владе 24 Број 119-1864/2015 од
24. фебруара 2015. године и Закључак Владе 24 Број 119-826/2017 од 31.јануара 2017.године.
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: промовисање дијалога и сарадње између локалних и регионалних власти у ЕУ и
Србији, припрема регионалних и локалних власти РС за активности у оквиру будућег чланства у ЕУ, припрема регионалних и локалних власти РС за учешће у раду
Комитета региона ЕУ након приступања у ЕУ, размена информација о актуелним питањима од заједничког интереса, подстицање мултилатералног структурираног
дијалога, обезбеђивање редовне размене информација о међурегионалној сарадњи, подстицање размене искустава и знања у областима политике које Уговор о
функционисању Европске уније предвиђа обавезно консултовање са Комитетом региона ЕУ, пружање помоћи локалним и регионалним органима власти у РС кроз
размену информација о практичној примени начела супсидијарности и свим аспектима живота на локалном и регионалном нивоу и разматрање свих других
релевантних питања које предложи нека страна, а које могу настати у контексту спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању у оквиру претприступне
стратегије.
Циљ 1: Успостављање дијалога именованих чланова српског Заједничког консултативног одбора са Комитетом региона Европске уније у циљу подршке спровођењу ССП-а на нивоу локалне
самоуправе.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број одржаних састанака
Заједничког консултативног
одбора

Број

2015

1

2

2

2

Извор верификације:
Записници са састанака.
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Пројекат: 4001 - Партнерство за локални развој
Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе
Правни основ: Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Програма Уједињених Нација за Развој -УНДП којим се дефинишу сва права и
привилегије УНДП у Србији као правног наследника СФРЈ
Опис: Пројекат ће имати за циљ побољшање пружања услуга у одабраним општинама ради јачања локалних финансија, што ће директно утицати на смањење
одлива становништва. Побољшани рад локалних служби има директан утицај на квалитет живота, али и на инвестиционе прилике, као и на јавне финансије путем
прихода од имовине и локалног учешћа пореза на доходак грађана. Развијени капацитети и побољшање услуга ће остати у заједницама као средство за смањење
осетљивости на спољашње шокове, попут миграционог тока или природних катастрофа.
У октобру - новембру 2017. године, УНДП и Министарство извршили су иницијално истраживање потреба у одабраним општинама. Пројекција је резултирала са
четири групе приоритета на локалном нивоу, које су сматране фокусом пројекта. Идентификовани приоритети се не преклапају са интервенцијама других тела Владе
Републике Србије или међународно финансираним програмима. Могуће области интервенције укључују:
1) Обнову зграда јавних установа - (зграде општинских управа, зграда јавних комуналних предузећа, локална волонтерска друштва (Црвени крст, ватрогасци итд.).
Реализација ових пројеката ће појачати управни потенцијал локалне управе, а такве интервенције ће укључити и енергетску ефикасност мера кроз укључивање
термоизолације на фасадама, и хидроизолацију кровова, опоравак или изградњу система грејања, замену опреме котлова, замену сијалица итд. То ће довести до
повећања задовољства и побољшања услова у радном окружењу, енергетској ефикасности и штедњи.
2) Реконструкција / Изградња локалних тржница - промовисање напредног друштава на локалном нивоу са побољшаном могућношћу трговине и побољшањем
животних услова, која ће имати за циљ изградњу или реконструкцију зелених или сточних прехрамбених производа под надзором локалне управе. Овакви
инфраструктурни радови ће укључивати активности као што је замена крова на покривеном делу тржница, изградња простора за продају млечних производа и
уређење тог простора; реконструкција постојећих санитарних чворова; поправак фасаде са спољашње и унутрашње страна; прављење отпадних цеви за отпадне
воде итд. Ове активности ће имати утицај на: отварање нових радних места, постизање већих прихода, побољшање квалитета продатих производа, привлачење
нових купаца, повећање пољопривредне производње, а активности везане за пољопривредна удружења у одабраној општини и региону допринеће њиховој бољој
сарадњи.
3) Систем подршке управљању општинама – Главнаи задатак ће бити успостављање општинског центра за праћење пружања локалних услуга од стране локалних
јавних комуналних предузећа, али и праћење критичне урбанистичке инфраструктуре, повећање ефикасности рада свих јавних институција и услуга, повећање
квалитета живота свих грађана и смањење трошкова функционисања укључених јавних институција. Надоградњом система управљања општинама, постојећи
недостатак капацитета особља, недостатак експертизе може се надоместити употребом електронског надзора над јавним службама, а такође побољшати сигурност
на локалном нивоу, што стално истиче локално становништво погођено мигрантском кризом.
4) Реконструкција јавног простора - (спортски терени, паркови, пешачка стаза, итд.) Побољшање јавног простора је значајан елемент иницирања регенерације
урбаног простора. Ово укључује обнову физичког простора и надоградњу система вредности, ставова и понашања учесника процеса. Реконструкција јавног простора
представља свеобухватан процес који укључује питања финансирања, управљања, партнерства и учешћа у циљу постизања еколошких, економских и друштвених
циљева одрживог развоја, квалитета живота за све, сада и за генерације које долазе.
5) Изградња/замена расвете је првобитно била предвиђена као део активности из приоритета 1 (који је наведен горе), међутим, 2018. године, ова активност је
формулисана као засебна интервенција фокусирана на систем јавне расвете у ЈЛС. Очекује се да ће изградња/замена јавне расвете имати следеће утицаје:
финансијски (због смањења потрошње енергије систем постаје економичнији и очекује се да ће се потрошња на рачуне за елетричну енергију, као и трошкови
одржавања смањити, с обзиром да LED осветљење има 50.000 сати радног века); утицај на животну средину због очекиваног смањења емисије CO2 за 50%. Поред
тога, спровођењем јавне контроле осветљења повећава се укупна јавна ефикасност расвете.
Одговарајући на изазов побољшања локалних услуга у циљу јачања локалних јавних финансија и очувања становништва, али и постизања кохезије заједнице у
светлу кризе и изазова са којима се суочавају општине, УНДП и Министарство су се фокусирали на интервенције које су у надлежности Министарства и који се не
преклапају са другим сличним интервенцијама од стране органа Владе Србије или међународно финансираних програма
Циљ 1: Створени услови за побољшање локалне инфраструктуре
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. -Број завршених
техничких документација Број унапређених
инфраструктурних
пројеката -Број укључених
општина -Број купљене
опреме

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

20

20

20

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

0

25

25

25

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

15

0

Број

Извор верификације:
пројектни извештаји и
извештаји Министарства

Циљ 2: Побољшан квалитет услуга на локалном нивоу
Назив индикатора
1. Број ангажованог
техничког особља које
пружа стручну помоћ
општинама Идентификован број
недовољног стручног кадра
-Број стручно усавршеног
општинског особља
Извор верификације:
пројектни извештаји и
извештаји Министарства

Циљ 3: Уравнотежено финансирање отпорности општина
Назив индикатора
Јединица мере
1. -Број постигнутих
финансирања
Извор верификације:
пројектни извештаји и
извештаји Министарства

Број

Пројекат: 4002 - Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019
Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе
Правни основ: Споразум између Владе Републике Србије и Владе Швајцарске Конфедерације у вези са донацијом за Пројекат „Подршка спровођењу Акционог
плана Стратегије реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019“, Акциони план за спрoвођење Стратегије реформе јавне управе 2018-2020
(АПСРЈУ).
Опис: Стратегија реформе јавне управе препознаје потребу стратешког уређивања питања даље реформе система локалне самоуправе. Пројекат подржава област
реформе система локалне самоуправе односно реализацију активности из АПСРЈУ 2018-2020, кроз припрему и израду Стратегије децентрализације или програмског
документа за реформу система локалне самоуправе, као и кроз јачање међуопштинске сарадње успостављањем фонда за међуопштинску сарадњу.Такође, овим
пројектом Министарству ће бити пружена подршка у примени измена и допуна Закона о локалној самоуправи, као и у изради Закона о референдуму и народној
иницијативи. У оквиру друге компоненте пројекта биће изграђен Информациони система-базе података јединица локалне самоуправе.
Временско трајање пројекта: 2019
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Циљ 1: Унапређење функционисања локалне самоуправе и децентрализације и деконцентрације послова државне управе кроз дефинисање стратешког оквира и јачање капацитета градова и
општина за ефикасно спровођење јавних послова и процедура
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

не/да

2018

не

да

не/да

2018

не

да

не/да

2018

не

да

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Израђен законодавни
оквир унапређених
менанизама непосредног
изјашњавања грађана
Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта ,Годишњи
извештај о реализацији
Акционог плана за
спровођење Стратегије
реформе јавне управе20182020

2. Припремљен и усвојен
стратешко - програмски
оквир за реформу система
локалне самоуправе и
унапређење улоге локалне
самоуправе у спровођењу
јавних послова
Извор верификације: Извор
верификације: Извештај о
реализацији пројекта,
Годишњи извештај о
реализацији Акционог плана
за споривођење Стратегије
реформе јавне управе 20182020 (АПСРЈУ).

3. Успостављен механизам
за развој међуопштинске
сарадње кроз израду
анализе најбољих
механизама за
успостављање
међуопштинске сарадње у
спровођењу делокруга ЈЛС,
и креирање фонда за
међуопштинску сарадњу.
Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта, Годишњи
извештај о реализацији
Акционог плана за
споривођење Стратегије
реформе јавне управе 20182020 (АПСРЈУ).

Циљ 2: Унапређење процеса планирања и креирања јавних политика на локалном нивоу власти кроз успостављање Информационог система- базе података јединица локалне самоуправе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Успостављен
Информациони систембаза података јединица
локалне самоуправе
не/да
2018
не
да
Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

Пројекат: 4003 - Програм за сузбијање ларви комараца на територији Републике Србије - Централна Србија
Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе
Правни основ: Одлука Владе Републике Србије о образовању тима за јединствено спровођења активности сузбијања комараца 05 Број: 02-8673/2018
Опис: Мониторинг, сузбијање и надзор комараца као потенцијалних биолошких вектора узрочника грознице Западног Нила и других заразних болести, едукација
председника локалних самоуправа, начелника, инспектора, као и извођача послова мониторинга и сузбијање ларвених и одраслних форми комараца, али и
едукација грађана о начинима на који они сами могу смањити број комараца у својим двориштима и непосредној околини.
Циљ 1: Смањити број оболелих од грознице Западног Нила.
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

2018

385

150

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број оболелих лица у
Републици Србији.
Извор верификације:
Годишњи извештај о
заразним болестима у
Републици Србији које је
објавио Републички
институт за јавно здравље
"Др Милан Јовановић Батут"

Број

Програм коме припада: 0613 - Реформа јавне управе
Правни основ: Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020.године,
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на спровођење стратешког и правног оквира за развој функције управљања људским
ресурсима, послови организационе и функционалне реорганизације, евидентирање., праћење и контрола броја запослених у јавној управи, даљи рад до потпуног
успостављања усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређењу управљања људским ресурсима; Наставак рада на Општем каталогу
радних места у ЈУ, разврставање радних места у ЈУ; на успостављању примена препорука функционалних анализа из као и измирења обавеза по основу
отпремнина које су проузроковане услед мера реорганизације и рационализације. Спровођење ових активности укључује информатичку и аналитичку подршку.
Треба имати у виду да су на овој програмској активности планирана и одобрена средства донације Светске банке, у износу од 540.000 динара, на извору 06 –
Донације међународних организација за реализацију Пројекта „Оптимизација јавне управе“ Споразум о донацији закључен је до краја 2018.године. Изменама
споразума период за реализацију донације продужен је до краја јуна 2019.године што је важно да се има у виду да се у трогодишњем периоду 2010-2021.године, не
планира извор 06 – Донације међународних организација на овој програмској активности
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Циљ 1: Успостављање кохерентнијег и ефикаснијег система јавне управе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат броја
запослених у органима
државне управе у односу
на максималан број
запослених у складу са
Одлуком о максималном
броју која је на снази за
текућу календарску годину

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

0

100

100

100

%

2015

0

100

-

-

Извор верификације: МДУЛС
Извештај о процесу
рационализације на основу
података из ЦРОСО и
Регистра запослених

2. Проценат реализације
препорука из спроведених
функционалних анализа, а
које су усвојене од стране
Савета за РЈУ.
Извор верификације: веб
сајт Министарства,
Извештај о раду Савета за
реформу јавне уораве

Програмска активност: 0003 - Уређење јавно - службеничког система заснованог на заслугама
Програм коме припада: 0613 - Реформа јавне управе
Правни основ: Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период
2018-2020. године, Закон о државним службеницима, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о јавним
агенцијама, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о платама службеника и
намештеника у органима АП и ЈЛС, Закон о платама у јавним агенцијама, Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, Уредба
о накнади трошкова и отпремнини службеника и намештеника у АП и ЈЛС, Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима, Уредба о оцењивању државних службеника, Уредба о коефицијентима радних места намештеника у државним органима и органима
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Уредба о кеофицијентима за радна места у јавним службама, Уредба о накнадама трошкова у јавним
службама и Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се нормативни послови у погледу законског уређивања области јавно службеничког система заснованог на
заслугама, предлагања подзаконских аката која је потребно донети на основу закона и који се односе на даљу регулативу одређених области јавно службеничког
система заснованих на закону, као и подзаконских аката у складу са Закон о државним службеницима, Закон о запосленима у јавним службама, Законом о систему
плата запослених у јавном сектору, Законом о платама државних службеника и намештеника, Законом о платама службеника и намештеника у органима АП и ЈЛС,
Закон о јавним агенцијама и Закон о платама у јавним агенцијама, који ће представљати основ за унапређење рада јавног сектора, успостављање механизма за
вредновање радних места и праћење и контролу броја запослених у јавном сектору
Циљ 1: Успостављен усклађен јавно службенички систем који се заснива на заслугама и уведен систем компетенција.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат броја
запослених у јавној управи
на које се примењује
законом утврђен систем
заслуга и компетација у
односу на укупан број
запослених у јавној управи
Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства државне
управе и локалне самоуправе

%

2016

Циљ 2: Успостављање ефикасног система плата у јавно службеничком систему
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат запослених у
државним органима,
јавним службама и
органима АП и ЈЛС у односу
на укупан број запослених
на које је примењен нови
закон о платама.

%

2015

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

70

70

80

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

70

70

80

Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства државне
управе и локалне самоуправе

Програмска активност: 0004 - Подршка раду регионалне школе за јавну управу - РЕСПА
Програм коме припада: 0613 - Реформа јавне управе
Правни основ: Стратегија реформе јавне управе, Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији и Закон о потврђивању споразума о
оснивању регионалне школе за државну управу
Опис: У оквиру ове програмске активности , обезбеђује се координација и умрежавање на регионалном нивоу кроз Регионалну школу за државну управу (ReSPA) и
учествује се у обезбеђивању Основног буџета РеСПА-е, заједно са осталим чланицама РеСПА-е, кроз годишњу контрибуцију

Циљ 1: Активно учествовање и умрежавање кроз Регионалну школу за државну управу (ReSPA)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број полазника из РС за
обуке које организује
ReSPA и учесника у ReSPA
мрежама
Извор верификације:
Записник са састанка УО
РеСПА-е, на министарском
нивоу

број

2015

54

Програмска активност: 0005 - Управљање реформом јавне управе
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Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

70

70

70

Програм коме припада: 0613 - Реформа јавне управе
Правни основ: Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на организацију и реализацију задатака у вези са праћењем спровођења Стратегије
реформе јавне управе на свим нивоима стручне и политичке координације процеса реформе јавне управе

Програмска активност: 0006 - Реформа инспекцијског надзора
Програм коме припада: 0613 - Реформа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о инспекцијском надзору.
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се активности на изради функционалне анализе републичких инспекција са анализом капацитета,
анализа стања капацитета инспекција свих локалних самоуправа за обављање поверених послова; на изради анализе примене планирања инспекцијског надзора
на бази процене ризика у 41 републичкој инспекцији и даље унапређење планирања инспекцијског надзора; на одржавању интернет презентације са базом
података за инспекције, редизајн сајта, веб оптимизација, веб продукција и медијски пласман порука реформе инспекција као и израда нове интернет презентације
са базом података за инспекције; на изради модела награђивања и вредновања рада инспектора са моделом плана ретенције запослених и израдом матрице плана
личног усавршавања и напредовања; на изради анализе примене планирања инспекцијског надзора на бази процене ризика у раду локалних инспекција, за израду
новог курикулума за континуирано усавршавање инспектора; на изради анализе примене Е-инспектора у 41 републичкој инспекцији, за унапређење стратешких
вишегодишњих планова у 41 републичкој инспекцији, за анализу извештавања у 41 републичкој инспекцији са допуном модела извештавања и препорукама за
сваку наведену инспекцију, активности које се односе на обавезу доношења измене и допуне Закона о инспекцијском надзору.

Циљ 1: Континуирано унапређење знања и вештина и напредовања у струци инспектора
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број инспекција које
функционално примењују Еинспектор

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

4

33

40

41

%

2018

50

60%

65%

70%

Извор верификације:
Извештај

2. Број најављених
инспекцијских надзора
Извор верификације:
Извештај

Пројекат: 7019 - ИПА 2014 - Реформа јавне управе
Програм коме припада: 0613 - Реформа јавне управе
Правни основ: Пројекат припада ИПА 2014 који се индиректно спроводи.
Опис: ИПА 2014 Пројекат из два дела – један део је директни грант за Сталну конференцију градова и општина у висини од 1.450.000 евра, а други део се састоји од
3.000.000 евра који су предвиђени за директне грантове намењене јединицама локалне самоуправе. Директни грант је почео са реализацијом у априлу 2017.
године, док ће грант шема бити уговорена у децембру 2018. године. Резултати ће бити видљиви у 2019.и 2020. години. Према плану, пројекат ће се завршити у
другом кварталу 2020. године
Циљ 1: Унапређење јавна управа у РС.
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2017

0

20

40

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број јединица локалне
самоуправе у којима је
унапређено управљање
имовином
Извор верификације:
извештаји о спровођењу
директног гранта СКГО, и
извештаји општина о
спровођењу грантова,
верификациони /надзорни
извештаји.

број

Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Министарство обавља послове који се односе на припрему прописа о људским и мањинским правима, прописа из области заштитника грађана и слободног приступа
информацијама од јавног значаја ;вођење регистра националних савета, изборе за чланове националних савета националних мањина, вођење посебног бирачког списка националне
мањине, надзор над законитошћу рада аката националних савета и остваривање права и већи степен самоуправе националних савета у култури, образовању, обавештавању и службеној
употреби језика кроз пројектне и програмске активности, упознавање јавности са законодавним оквиром којим се уређује област људских и мањинских права и слобода, националних
мањина, унапређење законодавног оквира и припрема прописа који се односе на политичко и друго удруживање, изузев синдикалног, вођење Регистра политичких странака, спровођење
другостепеног управног поступка по жалбама на решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима вођења Регистра удружења, Регистра страних удружења, oдржавање и
унапређења Посебног бирачког списка, Регистра политичких странака,Регистра националних савета и подизање нивоа поштовања примене закона у области људских и мањинских права и
слобода
Циљ 1: Поштовање примене закона у области људских и мањинских права и слобода
Назив индикатора
1. Број извршилаца запослених по полу у
органима јавне власти који су прошли
обуку о примени прописа у области
остваривања људских и мањинских права
и слобода
Koментар: Акцион план за остваривање
права националних мањина предвиђа
активност (број 2.2.) која се односи на овај
индикатор.
Извор верификације: Извештај о раду који се
налази на веб сајту Министарства

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број (број мушкараца/ број
жена)

2016

0

50(25/25)

50(25/25)

50(25/25)
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Програмска активност: 0001 - Унапређење права припадника националних мањина
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о заштити права и слобода националних мањина, Закон о националним саветима националних мањина, Акциони план за Поглавље 23Опис: Припрема и праћење примене прописа који се односе на права националних мањина, усвојених у процесу приступања Републике Србије Европској унији
(Акциони план за Поглавље 23-Правосуђе и основна права и Акциони план за остваривање права националних мањина); Припрема и праћење примене прописа из
области заштитника грађана и слободног приступа информацијама од јавног значаја ; успостављање, одржавање и ажурирање електронске базе података Регистра
националних савета; одржавање и унапређење апликације Посебног бирачког списка националне мањине; спровођење избора за чланове националних савета
националних мањина; штампање извода из посебног бирачког списка (ПБС) и доношење решења о променама у ПБС; вршење надзора над законитошћшу рада и
аката националних савета националних мањина. Ради обезбеђења услова за обављање послова вођења посебног бирачког списка неопходно је успоставити систем
обука овлашћених лица за вођење посебних бирачких спискова.

Програмска активност: 0015 - Слобода политичког и другог удруживања и бирачког права грађана
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о политичким странкама, Закон о удружењима, Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Закон о општем управном
поступку
Опис: Припрема и праћење примене прописа из области политичког и другог, изузев синдикалног удруживања, унапређење законодавног оквира кроз измене и
допуне Закона о политичким странкама, ради усклађивања са одредбама Закона о општем управном поступку у вези са разменом података из службених
евиденција, обезбеђивање услова за несметано функционисање и рад на пословима који се односи на вођење Регистра политичких странака,
одржавање,унапређење и ажурирање електронског Регистра, проучава последице утврђених стања и предлаже предузимање одговарајућих мера у области
остваривања слободе удруживања, вођење другостепеног управног поступка по жалбама на решења Агенције за привредне регистре у повереним пословима
вођења Регистра удружења и Регистра страних удружења.

ГЛАВА 20.1 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Опште образложење корисника:
У процесу приступања ЕУ, усвајањем Акционог плана за Поглавље 23 - „Правосуђе и основна права“, предвиђено је да Република Србија изради посебан акциони план за остваривање права
припадника националних мањина са фокусом, између осталог, на операционализацију Буџетског фонда за националне мањине (активност 3.8.1.2. тачка 15.), обезбеђујући да његов састав и
функционисање укључују националне мањине на одговарајући начин и да су средства за његов ефикасан рад обезбеђена. АП за националне мањине усвојен је на седници Владе 3. марта 2016. Године.
Чланом 119. Закона о националним саветима националних мањина прописано је да национални савети учествују у поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине, која се
додељују јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката из области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма. Неколико година постојање Фонда било је
предвиђено Законом о буџету, али Фонд није био оперативан.
Уредба о расподели средстава из буџетског фонда за националне мањине усвојена је на седници Владе 3. марта 2016. године, чиме су испуњени услови за обезбеђивање и операционализацију ових
средстава која се воде на посебном буџетском разделу Министарства државне управе и локалне самоуправе. Средства из Фонда додељују се јавним конкурсом за програме и пројекте из области
културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писама националних мањина.
Уредбом се ближе уређују критеријуми, услови, начин и поступак расподеле средстава, по Програму који доноси министар, на предлог Савета за националне мањине, у чијем саставу су и национални
савети.
Прописано је и да право учешћа на конкурсу имају установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина и организације
цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина,
које имају седиште на територији Србије, као и задужбине, фондације, конференције универзитета односно академија струковних студија.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Министарство обавља послове који се односе на припрему прописа о људским и мањинским правима, вођење регистра националних савета, изборе за чланове националних савета
националних мањина, вођење посебног бирачког списка националне мањине, надзор над законитошћу рада аката националних савета и остваривање права и већи степен самоуправе
националних савета у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика кроз пројектне и програмске активности, упознавање јавности са законодавним оквиром којим се
уређује област људских и мањинских права и слобода, националних мањинаунапређење законодавног оквира и припрема прописа који се односе на политичко и друго
удруживање,изузев синдикалног, вођење Регистра политичких странака, спровођење другостепеног управног поступка по жалбама на решења имаоца јавних овлашћења у повереним
пословима вођења Регистра удружења и Регистра страних удружења, oдржавање и унапређења Посебног бирачког списка, Регистра политичких странака,Регистра националних савета и
подизање нивоа поштовања примене закона у области људских и мањинских права и слобода
Циљ 1: Поштовање примене закона у области људских и мањинских права и слобода
Назив индикатора
1. Број извршилаца запослених по полу у
органима јавне власти који су прошли
обуку о примени прописа у области
остваривања људских и мањинских права
и слобода
Koментар: Акцион план за остваривање
права националних мањина предвиђа
активност (број 2.2.) која се односи на овај
индикатор.
Извор верификације: Извештај о раду који се
налази на веб сајту Министарства

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број (број мушкараца/ број
жена)

2016

0

50 (25/25)

50 (25/25)

50 (25/25)

Програмска активност: 0002 - Права националних мањина на самоуправу
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о националним саветима националних мањина, Акциони план за Поглавље 23-Правосуђе и основна права, Акциони план за остваривање
права националних мањина и Уредба о поступку расподеле средстава из буџетског фонда за националне мањине
Опис: У оквиру програмске активности се пружа финасијска подршка организацијама националних мањина за програме и пројекте из области културе, образовања,
обавештавања и службене употребе језика и писама. Овим активностима унапређују се положај и права националних мањина на културну самоуправу.
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Циљ 1: Остваривање права припадника националних мањина на културну аутономију
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат подржаних
пројеката у односу на број
пријављених на јавном
конкурсу за доделу
средстава, из Буџетског
фонда за националне
мањине, за програме и
пројекте организација
националних мањина из
области културе,
образовања, обавештавања
и службене употрене језика
и писама националних
мањина,

%

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

40

40

40

Извор верификације:
Извештај о раду који се
налази на веб сајту
Министарства

ГЛАВА 20.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Опште образложење корисника:
У оквиру Буџетског фонда за програм локалне самоуправе МДУЛС обавља послове: успостављања бољег функционисања система локалне самоуправе; реализације инфраструктурних пројеката
јединица локалне самоуправе; унапређења ефикасности рада јединица локалне самоуправе у области кадровских капацитета; модернизације рада јединица локалне самоуправе у погледу
информатичке и техничке опремљености и других послова који се односе на унапређење капацитета јединица локалне самоуправе и пружања помоћи јединици локалне самоуправе у организацији
културних, спортских, туристичким и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији.Такође, поред наведених области јединицама локалне самоуправе може бити
пружена подршка или помоћ и у другим областима које су од значаја за равој ЈЛС у складу са прописима којима се спроводи буџетски фонд. . Послове у оквиру буџетског фонда МДУЛС обавља у циљу
остварења директне помоћи јединицама локалне самоуправе ради реализацији њихових потреба у функцији развоја јавне управе и подизања капацитета јединица локалне самоуправе и друштва у
целини.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0608 - Систем локалне самоуправе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 14800 - МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 0004 - Подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе
Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе
Правни основ: Закон о играма на срећу и Правилник о начину и критеријумима расподеле средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе
Опис: У оквиру ове програмске активности се спроводе послови: успостављања бољег функционисања система локалне самоуправе; реализације инфраструктурних
пројеката јединица локалне самоуправе; унапређења ефикасности рада јединица локалне самоуправе у области кадровских капацитета; модернизације рада
јединица локалне самоуправе у погледу информатичке и техничке опремљености и других послова који се односе на унапређење капацитета јединица локалне
самоуправе и пружања помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних, спортских, туристичким и других манифестација које су од посебног значаја
за грађане на њеној територији.
Циљ 1: Унапређење инфраструктуреу ЈЛС
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

5%

45%

50%

55%

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

5%

45%

50%

55%

1. Проценат ЈЛС којима је
пружена подршка
Извор верификације: Одлука
о додели средстава, веб сајт
Министарства, извештај о
утрошеним средствима,
извештај о реализованим
пројектимаим пројектима.

%

Циљ 2: Унапређење ефикасности рада и квалитета живота у ЈЛС
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат ЈЛС којима је
пружена подршка
Извор верификације: Одлука
о додели средстава, веб сајт
Министарства, извештај о
утрошеним средствима,
извештај о реализованим
пројектима

%

2015
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Раздео 21
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Опште образложење корисника:
Министарство привреде обавља послове државне управе који се односе на: привреду и привредни развој; положај и повезивање привредних друштава и других облика организовања за обављање
делатности; подстицање развоја и структурно прилагођавање привреде; утврђивање политике и стратегије привредног развоја; предлагање мера и праћење спровођења економске политике за
привредни раст; предлагање мера за подстицање инвестиција и координацију послова који се односе на инвестиције; координацију рада јавне агенције надлежне за промоцију извоза и подстицање
инвестиција; мере економске политике за развој занатства, малих и средњих предузећа и предузетништва; кредитирање привреде и осигурање банкарских кредита; кредитирање и осигурање
извозних послова и инвестиција у иностранству; субвенционисање кредита; координацију послова у вези с повезивањем привредних друштава са стратешким инвеститорима; предлагање и
спровођење финансијских и других мера ради подстицања пословања, конкурентности и ликвидности привредних субјеката у Републици Србији; пословно и финансијско реструктурирање привредних
друштава и других облика пословања; приватизацију; координацију послова у вези с проценом вредности капитала; стечај; стандардизацију; техничке прописе; акредитацију; мере и драгоцене метале;
одређивање стратешких циљева, унапређење рада и пословања, надзор и припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања у јавним предузећима осим за јавна предузећа која
обављају делатност производње и снабдевања електричном енергијом, односно природним гасом; одређивање стратешких циљева, унапређење рада и пословања, надзор и припрему предлога
аката о именовању и разрешењу органа управљања и заступника капитала у привредним друштвима и другим облицима организовања за обављање делатности са државним капиталом осим за
друштва која обављају делатност производње и снабдевања електричном енергијом, односно природним гасом;предлагање и спровођење прописа и мера у области концесија и јавно-приватног
партнерства надзор и управне послове у вези са привредним регистрима; употребу назива Републике Србије у пословном имену привредних друштава.
Министарство привреде обавља и послове државне управе који се односе на: регионални развој; анализу расположивих ресурса и потенцијала за регионални и национални развој; методологију за
мерење степена развијености локалних самоуправа и региона; усмеравање активности које подстичу регионални развој; подстицање равномернијег регионалног развоја и смањење регионалних
разлика; унапређење привредног амбијента на регионалном нивоу; пружање помоћи јединицама локалне самоуправе у имплементацији пројеката локалног економског развоја; планирање,
програмирање и предлагање развојних пројеката из области регионалног развоја и пројеката од интереса за Републику Србију; подстицање сарадње јединица локалне самоуправе, невладиног
сектора, привредних субјеката и државних органа; међупројектну координацију; мерење ефеката и оцену успешности пројеката; успостављање базе података неопходне за праћење пројеката, као и
друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Опис: Подршка расту конкурентности српских предузећа и обезбеђењу квалитетних и безбедних непрехрамбених производа потрошачима, кроз стварање услова да се на тржиште
пласирају и у употребу стављају само производи који испуњавају захтеве стандарда односно техничких прописа и који, уз правилно инсталирање, одржавање и употребу, не угрожавају
безбедност и здравље људи или других јавних интереса, а да се при том не стварају непотребне препреке у међународној трговини. Да би се наведено омогућило неопходно створити
услове за даљи развој и потпуно усаглашавање са европским прописима и правилима у областима стандардизације, акредитације, метрологије и оцењивања усаглашености са захтевима
стандарда односно техничких прописа; даље јачати институцијe инфраструктуре квалитета са циљем одржавања њихове европске и међународне репутације; подржати јачање капацитета
министарстава надлежних за поједине техничке прописе, тржишног надзора и континуелно повећавати свест привреде и крајњих потрошача о значају примене техничких прописа и
стандарда за достизање високог нивоа квалитета и безбедности производа пласираних на тржишту Србије
Циљ 1: Обезбеђени услови за стављање безбедних и квалитетних производа на тржиште Републике Србије
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

индекс

2015

48

54

56

58

1. Индекс имплементације правила и
принципа јединственог тржишта ЕУ и
СТО/ТБТ споразума
Koментар: Овај индикатор је развијен у
Сектору за ИК, како би се једном бројчаном
величином обухватили сви сегменти
система инфраструктуре квалитета
(стандардизација, алкредитација,
метрологија и оцењивање усаглапшености
са прописаним захтевима). Индикатор у
себи садржи: меру нивоа усклађености са
европским законодавством з а одређене
групе производа, у области ПГ1-Слобода
кретања робе, као и са општим
принципима СТО/ТБТ споразума и европског
законодавства за стављање производа на
тржиште, односно меру његове примене.
Извор верификације: Сектор за квалитет и
безбедност производа и
www.tehnis.privreda.gov.rs

Програмска активност: 0001 - Уређење у области безбедности и квалитета производа на тржишту
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета
Правни основ: Стратегија унапређења инфраструктуре квалитета (2015-2020); Програм економских реформи (2018-2020); Закон о техничким захтевима за
производе и оцењивању усаглашености, Закон о стандардизацији, Закон о акредитацији, Закон о метрологији и Закон о контроли предмета од драгоцених метала

Опис: Даљи развој и потпуно усаглашавање правног (хармонизованог и нехармонизованог) и институционалног оквира у области стандардизације, акредитације,
метрологије и оцењивања усаглашености са европским прописима и правилима и даља имплементација прописа у складу са НПАА у оквиру ПГ 1–Слобода кретања
робе, уклањање препрека у трговини производима из нехармонизоване области и јачање свести привредника и крајњих потрошача о значају који усаглашеност
производа са техничким прописима и стандардима има на конкурентност привреде и безбедности потрошача.
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Циљ 1: Усклађивање правног оквира у области инфраструктуре квалитета са ЕУ регулативом и СТО/ТБТ принципима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Степен извршења
акционог плана за
нехармонизовано
продручје
Koментар: Овим акционим
планом су обухваћени
технички и други прописи
који у себи садрже препреке
у трговини као и оквире и
надлежности за њихово
уклањање што је захтев
Европске комисије односно
предуслов за отварање ПГ1Слобода кретања робе.
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
акционог плана

%

2017

40

60

80

100

%

2015

75

80

85

90

Извор верификације:
извештај о спровођењу
акционог плана

2. Степен усаглашености
законских и подзаконских
аката са ЕУ регулативом
(хармонизовано
законодавство) у области
ПГ1-Слобода кретања робе
Koментар: .
Извор верификације:
Национални програм за
усвајање правних тековина
ЕУ (НПАА)

Циљ 2: Унапређење примене законодавног оквира у областима стандардизације, акредитације и метрологије, као и техничких прописа за безбедност производа на тржишту
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број посета интернет
порталу
www.tehnis.privreda.gov.rs
на годишњем нивоу
Koментар: .
Извор верификације:
аначлитички подаци
доступни у оквиру
интернет портала Технис*

број посетилаца

2016

2600

7500

8000

8100

Број производа

2015

32

40

42

44

2. Број производа односно
мерила обухваћених
обимом именовања или
овлашћивања
Koментар: .
Извор верификације:
Регистар именованих и
овлашћених тела у оквиру
портала Технис

Пројекат: 7015 - ИПА 2013 - Развој приватног сектора
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета
Правни основ: Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закон о метрологији, Закон о стандардизацији, Закон о акредитацији

Опис: Пројекат има за циљ јачање капацитета за оцењивање усаглашености Дирекције за мере и драгоцене метале и акредитованих тела за оцењивање
усаглашености, обезбеђењем лабораторијске опреме за потребе испитивања у вредности од 5 мил евра. У току 2019. године планира се реализација следећих
акативности: уговарање са добављачима и финансијске трансакције по уговорима, коришћење набављене опреме као и надзор над ефикасношћу њиховог
коришћења.
Циљ 1: Унапређење услуга оцењивања усаглашености повећањем опремљености тела за оцењивање усаглашености (уговор о набавци опреме)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број група производа
покривених капацитетима
за испитивање и
сертификацију
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о праћењу
спровођења секторског
програма-Развој приватног
сектора ИПА 2013

2. Ниво покривености
хармонизованог техничког
законодавства телима за
оцењивање усаглашености
оспособљеним према ЕУ
стандардима
Извор верификације:
Извештај о праћењу
спровођења секторског
програма-Развој приватног
сектора ИПА 2013

број

2015

1

7

-

-

%

2016

25

50

-

-
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Програм: 1505 - Регионални развој
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Опис: У циљу смањења разлика у нивоу развијености обезбедиће се финансијска подршка за мере које ће бити у функцији смањења разлика у нивоу развијености. Програмским
активностима јачају се капацитети јединица локалних самоуправа (ЈЛС) и акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА), као и повезивање свих субјеката регионалног развоја, на
националном, регионалном и локалном нивоу у циљу спровођења политике регионалног развоја.
Такође, врши се програмирање и предлагање инфраструктурних развојних пројеката ради унапређења локалне, регионалне и пословне инфраструктуре у циљу стварања доброг
пословног окружења за привлачење инвестиција и отварање нових радних места, што ће значајно утицати на унапређење социо-економске ситуације и квалитета живота становника у
свим регионима Србије кроз стратешко планирање развоја, ефикасну мобилизацију специфичних регионалних и територијалних потенцијала и равномернији, одрживи регионални развој;

Циљ 1: Смањење регионалних разлика, подршка економском развоју и привредном расту кроз улагања у регионалну и локалну инфраструктуру
Назив индикатора

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

64: 57

0;57

70;67

70;67

број пројеката

2018

64

43

30

40

број пројеката

2018

90

67

55

40

број пројеката

2018

1

1

-

-

Број подржаних АРРА и
Број припремљених
предлога пројеката и Број
одржаних презентација о
програмима Министарства
привреде намењених ЈЛС

2018

14;260;16

14; 250; 20

14; 250; 20

14; 250; 20

Проценат утрошених
средстава Министарства
привреде Проценат
утрошених средстава
других ДБК

2018

11% 0%

89% 100%

--

--

Јединица мере

1. Број подржаних ЈЛС за суфинансирање
израде пројектно-техничке документације
и суфинансирање чланарине ЈЛС за рад и Број закључених уговора са
пословање АРРА
ЈЛС и Број подржаних ЈЛС
Koментар: .
за суфинансирање
Извор верификације: Уредба о утврђивању
чланарине за рад и
програма подстицања регионалног и
пословање АРРА
локалног развоја у 2018. години

2. Број уговорених пројеката
Koментар: .
Извор верификације: Склопљени уговори

3. Завршени пројекти ( физичка
реализација)
Koментар: .
Извор верификације: Записник о
примопредаји

4. Израђена пројектно-техничка
документација
Koментар: .
Извор верификације: пројектно-техничка
документација

5. Ојачани капацитети АРРА за обављање
послова регионалног развоја
Koментар: .
Извор верификације: Уредба о утврђивању
програма страндардизованог сета услуга за
АРРА у 2018. години

6. Степен реализација преосталих
уговорних обавеза за НИП
Koментар: .
Извор верификације: Извод о извршеном
плаћању

Програмска активност: 0004 - Подстицање равномерног регионалног развоја
Програм коме припада: 1505 - Регионални развој
Правни основ: Закон о министарствима члан 4., Закон о регионалном развоју, Закон о улагањима
Опис: Подстицаји се реализују кроз 1) Програм подстицања регионалног и локалног развоја и то кроз подршку ЈЛС за суфинансирање израде пројектно-техничке
документације од значаја за регионални и локални развој и подршку у суфинансирању чланарине за рад и пословање АРРА; и 2) Програм страндардизованог сета
услуга за АРРА за учешће у припреми и спровођењу регионалних и локалних пројеката и организовање и представљање програма Министарства привреде

Циљ 1: Подршка регионалном и локалном развоју
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број подржаних ЈЛС за
суфинансирање израде
пројектно техничке
документације и
суфинансирање чланарине
ЈЛС за рад и пословање
АРРА
Koментар: .
Извор верификације: Уредба
о утврђивању програма
подстицања регионалног и
локалног развоја у 2018.
години

2. Ојачани капацитети
акредитованих
регионалних развојних
агенција за обављање
послова регионалног
развоја
Koментар: .
Извор верификације: Уредба
о утврђивању програма
страндардизованог сета
услуга за АРРА у 2018. години

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број закључених уговора са
ЈЛС и број подржаних ЈЛС
за суфинансирање
чланарине за рад и
пословање АРРА

2018

64: 57

0;57

70;67

70;67

Број подржаних АРРА и
Број припремљених
предлога пројеката и Број
одржаних презентација о
програмима Министарства
привреде намењених ЈЛС

2018

14;260;16

14; 250; 20

14; 250; 20

14; 250; 20

170

Пројекат: 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре
Програм коме припада: 1505 - Регионални развој
Правни основ: Уредба о утврђивању Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно - ЕИБ 8 ),
Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно - ЕИБ 8,
Уредба о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре Градимо заједно,
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно – ЕИБ 8 , број 401-00-2017/2016-11 од
27.07.2016. године,
Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре-Градимо заједно-ЕИБ 8
број 401-00-2017/16-11-1 од 28.09.2016. године
Одлука о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно – ЕИБ 9, број 401-00-3169/2017-11 од
11.07.2017. године,
Одлука о изменама и допуни Одлуке о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно – ЕИБ 9,
број: 401-00-3169/2017-11-1 од 17.08. 2017. године,
Одлука о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно, број 401-00-1146/2018-11 од
08.03.2018. године.
Одлука о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету републике србије за 2018.
годину.
Одлука о измени и допуни Одлуке о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету
Републике Србије за 2018. годину.
Опис: У оквиру пројекта реализују се следећи програми:
1. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ УНАПРЕЂЕЊА ЛОКАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ГРАДИМО ЗАЈЕДНО - ЕИБ 8 - У оквиру Одлуке о распореду и коришћењу средстава
за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно – ЕИБ 8 одобрен је 41 потпројекат.
2. ПОДРШКА УНАПРЕЂЕЊА ЛОКАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ГРАДИМО ЗАЈЕДНО - ЕИБ 9 - У оквиру Одлуке о расподели и коришћењу средстава за
подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно – ЕИБ 9 одобрено је 79 потпројекатa.
3. ПОДРШКА УНАПРЕЂЕЊА ЛОКАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ГРАДИМО ЗАЈЕДНО - У оквиру Одлуке о расподели и коришћењу средстава за подршку
унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно -одобрено је 63 потпројекатa.
4. ПОДРШКА УНАПРЕЂЕЊА ЛОКАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ГРАДИМО ЗАЈЕДНО - Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте реализоваће
развојне локалне и регионалне пројекте у складу са донетом Уредбом, као подршка јединицама локалне самоуправе.
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТИХ ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА ДО ЊИХОВОГ ОКОНЧАЊА - економска класификација 551 - Средства опредељена
Законом о буџету распоређују се Одлуком о распореду и коршћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана.
Циљ 1: Унапређење локалне и регионалне инфраструктуре
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број пројеката

2018

61

32

-

-

број пројеката

2018

74

54

25

-

број пројеката

2018

1

-

-

-

Проценат утрошених
средстава Министарства
привреде / Проценат
утрошених средстава
других ДБК

2018

11% 0%

89% 100%

--

--

1. Број уговорених
пројеката
Koментар: .
Извор верификације:
Склопљени уговори

2. Завршени пројекти (
физичка реализација) из
кредита ЕИБ
Koментар: .
Извор верификације:
Записник о примопредаји

3. Израђена пројектнотехничка документација из
Мере подршке развоју
регионалне
инфраструктуре
Koментар: .
Извор верификације:
пројектно-техничка
документација

4. Степен реализација
преосталих уговорних
обавеза НИП
Koментар: .
Извор верификације: Извод о
извршеном плаћању

Пројекат: 4002 - Подршка развоју пословних зона
Програм коме припада: 1505 - Регионални развој
Правни основ: Закључак Владе 05 Број: 401-11382/2013 од 30. децембра 2013. године,
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку развоја пословних зона и унапређење других инфраструктурних капацитета у циљу привлачења
инвестиција, број 401-00-357/2014-03 од 7. априла 2014. године.
Опис: У оквиру пројекта реализује се:
1. Програм мера о распореду и коришћењу средстава за подршку развоја пословних зона и унапређење других инфраструктурних капацитета у циљу привлачења
инвестиција за 2014. годину
Програм се реализује као подршка развоју пословних зона и стварање повољних услова за привлачење инвестиција побољшањем пословног амбијента, ради
отварања нових радних места, као и стварања могућности за измештање производних делатности из насељених места.
Циљ 1: Инфраструктурно опремање пословних зона
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

1

-

-

1. Израђена пројектнотехничка документација
Koментар: .
Извор верификације:
пројектно-техничка
документација

број пројеката

171

Пројекат: 4004 - Подршка развоју пословне инфраструктуре
Програм коме припада: 1505 - Регионални развој
Правни основ: Уредба о утврђивању програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину,
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину број 401-00-1080/2017-11 од 01.03.2017. године,
Одлука о изменама Oдлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину број 401-00-1080/2017-11-1 од
01.09.2017.године,
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину број 401-00-4080/2017-11 од 04.09.2017. године.

Опис: У оквиру пројекта реализују се следећи програми:
1. Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину
Програм се реализује кроз меру инфраструктурног опремања пословних зона учешћем у финансирању реализације пројеката изградње, реконструкције,
рехабилитације или санације саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре и објеката у пословној зони, као и кроз меру
унапређења инфраструктурних капацитета у циљу повезивања пословних зона са окружењем учешћем у финансирању реализације пројеката изградње,
реконструкције или санације саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре која обезбеђује доступност пословне зоне и њено
функционално интегрисање у окружење. Министарство учествује у суфинансирању пројекта у висини до 60% вредности пројекта без ПДВ. За реализацију овог
програма донете су две Одлуке којима је одобрено суфинансирање 36 пројеката (26+10).
2. Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину
Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте у 2019. години реализоваће пројекте инфраструктурног опремања пословних зона.
3. Пројекти у индустријском парку у Смедереву
Циљ 1: Инфраструктурно опремање пословних зона
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број пројеката

2018

3

11

30

40

број пројеката

2018

16

13

30

40

1. Број уговорених
пројеката
Koментар: .
Извор верификације:
Склопљени уговори

2. Завршени пројекти (
физичка реализација)
Koментар: .
Извор верификације:
Записник о примопредаји

Пројекат: 4005 - Програм развоја Подриња
Програм коме припада: 1505 - Регионални развој
Правни основ: Програм подстицања привредног развоја Подриња представља операционализацију “Програма развоја Подриња” који је усвојен на седмој
заједничкој седници Владе Републике Српске и Владе Републике Србије (26. јуна 2015. године) у циљу конкретизације “Споразума о успостављању специјалних
паралелних односа” (потписан 26.09.2006. године) и закључака са заједничких седница две владе. Програм је резултат изражене политичке воље за већим
повезивањем, привредном и институционалном сарадњом Републике Српске и Републике Србије.
Опис: Програм подстицања привредног развоја Подриња је заједнички програм влада Републике Србије и Републике Српске, доминантно је привредног карактера,
предвиђа могућност заједничких активности и сарадње на реализацији пројеката у области привредног развоја. Подриње обухвата 31 општину са обе стране реке
Дрине – у Републици Српској то су општине Бијељина, Лопаре, Угљевик, Зворник, Братунац, Власеница, Хан Пијесак, Милићи, Сребреница, Вишеград, Рогатица, Рудо,
Фоча, Ново Горажде и Шековићи, а у Републици Србији: Шид, Сремска Митровица, Богатић, Шабац, Лозница, Мали Зворник, Крупањ, Ваљево, Осечина, Љубовија,
Косјерић, Бајина Башта, Ужице, Чајетина, Прибој и Коцељева.
Акциони план развоја Подриња 2018-2022. године садржи шест стратешких праваца, са приоритетним циљевима и дефинише мере и активности за реализацију
приоритета, рокове, органе и институције надлежне за спровођење Акционог плана У изради Акционог плана учествују представници ресорних министарства
Републике Србије и Републике Српске. На крају сваке године Министарство привреде, као носилац свих активности у Републици Србији, припремаће Извештај о
реализацији Акционог плана развоја Подриња. Успешна реализација планираних активности претпоставља активно учешће и координацију министарстава и других
учесника надлежних за реализацију Програма.
Циљ 1: Интегрисани економски и социјални развој Подриња
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

30

40

50

1. Степен реализације
Акционог плана развоја
Подриња
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о реализацији
Акционог плана развоја
Подриња

Број привредних субјеката

Пројекат: 5036 - Изградња станова за припаднике снага безбедности
Програм коме припада: 1505 - Регионални развој
Правни основ: Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
Опис: .
Циљ 1: .
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

.

2018

.

.

.

.

1. .
Извор верификације: .
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Програм: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Опис: Програм Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја обухвата:
- припрему, доношење и праћење спровођења законодавних аката и развојних програма подршке сектору МСПП. Спровођење ових активности допринеће унапређењу пословног
окружења за МСПП, укупном расту сектора МСПП ( БДВ који остварују МСПП) и конкурентности малих и средњих предузећа и предузетништва, што ће имати значајан ефекат на целокупну
српску привреду;
- завршетак приватизације друштвеног капитала, промена власништва друштвеног и јавног капитала и имовине, као и продаја акција и удела из портфеља Акционарског фонда (тржиште
капитала),
- послове који се односе на мере економске политике и одређивање стратешких циљева за унапређење рада и пословања у јавним и јавно комуналним предузећима, системско
анализирање пословања jавних предузећа, контрола пословање јавних предузећа преко кључних показатеља пословања и финансијских индикатора
Циљ 1: Унапређење пословног окружења
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

357.234

364.378,68

371.666,25

379.099,58

број

2017

873.462

915.000

950.000

980.000

1. Број привредних друштава и
предузетника
Koментар: .
Извор верификације: .Извештај за МСПП

2. Укупан број запослених у сектору МСПП
Koментар: .
Извор верификације: Извештај за МСПП.

Програмска активност: 0001 - Контрола и надзор над радом јавних предузећа
Програм коме припада: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја
Правни основ: Закон о јавним предузећима, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава, Закон о утврђивању максималних зарада у јавном сектору, Закон о Влади.
Опис: Програмска активност обухвата надзор и контролу над радом јавних предузећа у оквиру које се спроводе следеће активности: предлог смерница за израду
годишњих програма пословања јавних предузећа, анализа годишњих програма пословања, прикупљање и анализа тромесечних извештаја о степену реализације
програма пословања, израда Информације о усклађености планираних и реализованих резултата јавних предузећа

Циљ 1: Унапређење пословања jавних предузећа чији је оснивач Република Србија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Повећање броја jавних
предузећа која испуњавају
обавезе према оснивачу
Koментар: .
Извор верификације:
Годишњи програм пословања
и Извештаји о степену
реализације програма
пословања јавних предузећа.
Испуњење других законских
обавеза јавних предузећа.

број

2015

9

36

36

37

%

2015

2,5 млрд. динара

5%

8%

9%

2. Проценат повећања
укупног нето резултата
јавних предузећа
Koментар: .
Извор верификације:
Финансијски извештаји
јавних предузећа

Програмска активност: 0002 - Политике и мере привредног и регионалног развоја
Програм коме припада: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја
Правни основ: Закон о министарствима; Закон о регионалном развоју, Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и
конкурентности за период од 2015. до 2020.године; уредбе о програмима мера подршке МСПП; Закон о привредним друштвима и Закон о привредним коморама;
Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Закон о привредним друштвима, Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у
регистар, Закон о финансијском лизингу, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о стечају, Закон о јавним набавкама, Закон о привредним коморамаи др.

Опис: Ова програмска активност подразумева послове на: обликовању политике развоја МСПП и праћењу спровођења политике (спровођење стратегије за подршку
МСПП); обликовање, спровођење и праћење спровођења мера за подршку развоју сектору МСПП; усклађивање са политикама ЕУ у области МСПП, извештавање о
примени европског оквира политике подршке предузетништву – Акта о малим предузећима и учешће у иницијативама и пројектима за подршку и промоцију
развоја МСП; предлагање и учествовање у изради законодавних аката од утицаја на сектор МСПП и праћење стања у области; Програмска активност обухвата и
обављање стручних послова на уређењу законодавног и институционалног оквира политике регионалног развоја, развојни и послови координације и регулаторни
послови у области регионалног развоја, у циљу смањења разлика у нивоу развијености; Послови Сектора за привредна друштва и привредне регистре односе се,
између осталог, на израду нацрта закона, предлога прописа и других општих аката у области правног положаја привредних друштава и привредних комора, на
послове у оквиру преговарачке групе за припрему и преговоре за преговарачко поглавље 6- Право привредних друштава, затим на послове припреме мишљења и
објашњења у погледу примене Закона о привредним друштвима и Закона о привредним коморама, као и на послове које се односе на издавање сертификата у
области, старих и уметничких заната; Припрему решења у другом степену по жалбама на појединачна управна акта која доносе првостепени регистрациони органи
у поступку уписа у Регистар привредних субјеката, Регистар заложног права на покретним стварима и правима, Регистар финансијског лизинга, Регистар стечајних
маса, Регистар судских забрана, Регистар понуђача (по Закону о јавним набавкама), Регистар комора и других регистара одређених законoм; припрему предлога
одговора на тужбе у управним споровима и учествовање у обавезним усменим јавним расправама пред Управним судом и другим судовима; улагање ванредних
правних лекова Врховном касационом суду против одлука Управног суда у управним споровима; поступак по представкама, предлозима и притужбама на рад
регистрационих органа; припрему мишљења, предлога и објашњења у погледу примене закона, општих аката и других прописа; вршење непосредног управног
надзора над законитошћу аката регистрационих органа из делокруга Група; укидање и поништавање незаконитих решења по праву надзора и предлагање других
мера ради отклањања уочених недостатака; пружање стручне помоћи регистрационим органима у области привредних регистара; координацију послова између
Група и регистрационих органа, правосудних органа, органа тужилаштава и других органа; припрему прописа из делокруга Група; праћење упоредне судске праксе
европских судова и европских управних органа, законодавства ЕУ и конципирање елемената за нова законска решења и појединачна управна акта; припрему
стручних мишљења у вези са применом прописа из делокруга Група; припрему обавезних инструкција, расписа и објашњења; припрему предлога одговора за оцену
уставности и законитости прописа из делокруга Група; учествовање у припреми других прописа у погледу одредаба које су везане за област привредних регистара;
припрему предлога одговора на посланичка питања из делокруга Група; студијско-аналитичке послове и реализацију пројеката иностраних донатора и других
видова сарадње са специјализованим владиним и невладиним организацијама.
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Циљ 1: Унапређење законодавног и стратешког оквира у области регионалног и привредног развоја
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број захтева за
мишљење и тумачење
законских и подзаконских
аката
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

2. Број усвојених
регулаторних и стратешких
докумената
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

Извор верификације:
Извештај о раду Владе

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

0

-

25

-

-

број

2015

10

5

-

-

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Повећање ефикасности у спровођењу и праћењу развојних програма и пројеката
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број припремљених
извештаја о
имплементацији развојних
програма и пројеката

Циљна вредност у 2019.
год.

број извештаја

2015

0

12

-

-

број стратешких анализа

2015

3

3

-

-

2. Број урађених
стратешких анализа које
мере ефекат реализације
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

Програмска активност: 0003 - Управљање процесом приватизације и стечајем
Програм коме припада: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја
Правни основ: Закон о приватизацији, Закон о стечају
Опис: Програмска активност Управљање процесом приватизације и стечајем обухвата: спровођење и контролу поступка приватизације и обављање делатности
посредовања у продаји јавног и друштвеног капитала и имовине у поступку приватизације; праћење и анализирање привредног система у области приватизације и
спровођење поступка приватизације; уређивање и унапређење процеса приватизације и активности на убрзању процеса приватизације друштвених и државних
предузећа; припрему прописа из делокруга Сектора; надзор над спровођењем прописа о приватизацији и стечају; предлагање и доношење модела и метода
приватизације и мера за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације; објављивање јавног позива, прикупљање и обрада података о потенцијалним
купцима капитала и имовине субјекта приватизације; подношење предлога за покретање поступка стечаја, ако је испуњен један од стечајних разлога прописан овим
законом и законом којим се уређује стечај; одређивање критеријума за учествовање у јавном прикупљању понуда са јавним надметањем, услова продаје као и
обавеза купаца (инвестиције, социјални програм, континуитет пословања итд.); организација и спровођење поступка продаје капитала и имовине субјекта
приватизације, као и поступка приватизације моделом стратешког партнерства; припремање јавних позива, припрема продајне документације, контрола
усклађености садржине програма; пружање стручне помоћи Комисији за продају и организовање потписисвања уговора о продаји; спровођење стратешког
партнерства и пружање административно-техничке подршке Комисији за спровођење стратешког партнерства; предлагање мера за подршку предузећима у
поступку приватизација и праћење ефеката донетих мера; израду прописа, као и праћење реализације донетих прописа за доделу државне помоћи; реализацију
пројеката од посебног значаја за Републику Србију; реализацију пројеката ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди; прикупљање података и информација
за анализу успешности реализације програмских мера; анализирање утицаја мера подршке на кретање производње у предузећима и очување радних места;
подршку програмима и пројектима европских интеграција; аналитичке, стручне и оперативне послове из области подршке предузећима; продају јавног капитала
исказаног у акцијама или уделима, као и акције, односно уделе Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије, републичког фонда надлежног за пензијско
и инвалидско осигурање који су пренети на основу Закона о својинској трансформацији, продају акције, односно удела који су пренети и евидентирани у Регистру;
проверу испуњења обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине, испуњења обавеза стратешког инвеститора из уговора о стратешком партнерству,
усклађеност програма за продају имовине са прописима о приватизацији, као и да ли је прилив средстава по основу извршене продаје у складу са уговором о
продаји; пренос акција без накнаде запосленима, висину улагања предвиђеног инвестиционим пројектом, у складу са уредбом којом се уређују услови и начин
привлачења директних инвестиција; контролу испуњености услова за стицање акција без накнаде и услова за пренос капитала без накнаде и стицање акција без
накнаде; вођење Регистра у складу са прописима о приватизацији; обављање послова у име и за рачун Акционарског фонда и друге послове у складу са законом
којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације; именовање и контролу рада привремених
заступника капитала и праћење њиховог рада у складу са општим прописима којима се уређује њихов рад и поступање; давање обавезујућих инструкција
привременим заступницима капитала у погледу обављања послова који су им поверени ради предузимања мера и радњи из њихове надлежности; координацију и
сарадњу са другим државним органима и институцијама чије активности утичу на подршку предузећима у поступку приватизације и поступање по захтевима у циљу
пружања података и информација на њихов захтев у вези окончаних поступака приватизације из делокруга Сектора; организацију и вођење архиве и чувањa
предмета преузетих за обављање послова из области приватизације, тржишта капитала и контроле извршења уговорних обавеза из агенције која је престала са
радом; праћење европских интеграција и хармонизације прописа из делокруга Сектора са прописима Европске уније; давање мишљења, предлога и објашњења у
погледу примене закона и других прописа из делокруга Сектора; давање мишљења о нацртима закона и предлога других прописа чији су предлагачи други органи
државне управе из надлежности рада Сектора;као и други послови из ове области.
Циљ 1: Смањење броја предузећа у поступку приватизације
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

328

70

50

30

1. Број преосталих
предузећа за приватизацију
Koментар: .
Извор верификације: .

број

Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја

Пројекат: 4002 - Кредитна подршка предузећима у поступку приватизације
Програм коме припада: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја
Правни основ: Закон о буџету Републике Србије
Опис: Путем одобравања кредита по повољним условима, преко Фонда за развој РС, обезбедити eфикасан наставак процеса приватизације предузећа, односно
опстанак истих предузећа до окончања напред наведеног процеса.
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Циљ 1: Повећање текуће ликвидности предузећа у процесу приватизације
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

115

10

8

5

1. Број одобрених кредита
Koментар: .
Извор верификације: .

број

2015

Пројекат: 7046 - ИПА 2013 - Развој приватног сектора 2
Програм коме припада: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја
Правни основ: Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе
на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА), за период
2007-2013. године; Националини ИПА програм за 2013. Годину, ; Стратегија за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за
период од 2015. до 2020. године
Опис: Пројекат је усмерен на спровођење Акционог плана за унапређење пословног окружења и пружање помоћи институцијама које спроводе мере предвиђене
Акционим планом за спровођење Стратегије подршке развоју МСПП и конкурентности 2015-2020. Пројекат је покренут у циљу решавања кључних проблема који
постоје у пословном окружењу Републике Србије у оквиру три идентификоване области: грађевинске дозволе, реформа прописа о раду и реформа инспекцијских
служби, као и у оквиру других области које ће бити накнадно одређене, као што су парафискална оптерећења и слично.
Циљ 1: Побољшање регулаторног и административног окружења за пословање МСП у Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

364.378,68

371.666,25

379.099,58

1. повећање броја МСПП
Извор верификације:
Извештај за МСПП

број МСПП

2017

357.234

Пројекат: 4003 - Унапређење корпоративног управљања у јавним предузећима
Програм коме припада: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја
Правни основ: Закон о јавним предузећима
Опис: Наставак даље подршке регулаторним активностима Министарства и развијању подзаконских аката, у вези са програмом стручног усавршавања чланова
управљачких органа јавних предузећа; пружању тј. организовању низа тематских обука јавним предузећа; поновно обављање Scorecard процене, као и анализе
коначних резултата, за сврхе праћења напретка; организовање консултација - са нагласком на компаративни аспект - у вези са моделима државног власништва тј.
начином управљања јавним предузећима; наставак рада радне групе на увођењу сертификације органа управљања јавних предузећа кроз дефинисање процеса
акредитације - Министарство привреде врши акредитацију струцне/их институције/а и процес сертификације (установа која ће радити сертификацију-испитивање
кандидата и додела сертификата)
Циљ 1: Повећање ефикасности јавних предузећа кроз увођење корпоративног управљања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Проценат жена
директора и чланова
надзорних одбора ЈП у
укупном броју директора и
чланова надзорних одбора
ЈП

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

13%

15%

20%

22%

млрд динара

2016

18,5

-5%

-7%

-9%

Извор верификације:
Извештај Министарства
привреде

2. Проценат смањења
укупног губитка ЈП која
реализују нето губитак
Koментар: .
Извор верификације:
Финансијски извештаји
објављени на сајту АПР-а

Програм: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Опис: Програм Подстицаји развоју конкурентности привреде обухвата скуп мера техничке и финансијске подршке сектору МСПП. Спровођење ових мера допринеће унапређењу
перформанси сектора МСПП ( БДВ који остварују МСПП) и конкурентности малих и средњих предузећа и предузетништва, што ће имати значајан ефекат на целокупну српску привреду;
Програми техничке и финансијске подршке су: Програм стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике који се реализује преко акредитованих
регионалних развојних агенција, а који се спроводи од 2012. године, Програм подршке малим предузећима за набавку опреме, који се, веома успешно, спроводио у 2013, 2015, 2016. и
2017, а спроводи се и у 2018. години, Програм подршке активностима удружења за подстицање развоја образовања за предузeтништво, који се спроводио у 2013, 2016. и 2017, а
спроводи се и у 2018. години, Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, који се спроводио у 2016. и 2017, а спроводи се и у 2018.
години и Програма подстицања предузетништва кроз равојне пројекте, који се спроводио у 2017, а спроводи се и у 2018. години, Програм за конкурентност малих и средњих предузећа
(2014-2020) –COSME и Пројекат ИПА 2014 - Сектор конкурентности-пословни инкубатори.
Циљ 1: Унапређење перформанси сектора МСПП
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

стопа раста у %

2017

5,3%

5% ±1

5% ±1

5% ±1

1. Реална просечна годишња стопа раста
БДВ сектора МСПП
Koментар: .
Извор верификације: Републички завод за
статистику-База података
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Пројекат: 4002 - Подршка развоју предузетништва
Програм коме припада: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Правни основ: Уредба о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме, Уредба о утврђивању Програма подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, Уредба о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте и
Стратегија за подршку развоју МСПП и конкурентности 2015-2020. године.
Опис: Кроз Програм подршке малим предузећима за набавку опреме врши се додела бесповратних средстава за инвестиције у опрему микро и малим
предузећима, предузетницима и задругама а у сврху јачања њихове конкурентности, побољшања и унапређења њиховог пословања и интернационалнизације, као
и креирања нових радних места. Програм представља комбинацију бесповратних средстава из буџета (25%), кредитних средстава пословних банака и лизинг кућа
(70%) и споствених средстава клијента (5%);
Кроз Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању врши се додела бесповратних средстава за суфинансирање
улагања лицима која желе да покрену сопствени посао, или постојећим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, која су регистрована у Агенцији за
привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева. Подршка представља комбинацију 30% бесповратних средстава из буџета и 70%
кредита Фонда за развој, као и нефинансијску подршку кроз стандардизовани сет услуга акредитованих регионалних развојних агенција – едукацију и помоћ при
изради бизнис плана.
Кроз Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте врши се додела бесповратних средстава за инвестиције у опрему, куповину, изградњу, доградњу,
реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање, производног простора или пословног простора, трајна обртна средства као и за набавку софтвера
и других нематеријалних улагања микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама а у сврху јачања њихове конкурентности, побољшања и
унапређења њиховог пословања и интернационалнизације, као и креирања нових радних места. Подршка представља комбинацију 20% бесповратних средстава из
буџета и 80% кредита Фонда за развој.
Циљ 1: Подршка оснивању нових привредних субјеката и повећање конкурентности сектора малих и средњих предузећа кроз модернизацију пословања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број подржаних
привредних субјеката /број
подржаних жена
предузетница за
започињање пословања
Koментар: .
Извор верификације:
извештај о спровођењу
Програма

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

306

270/108

270/108

270/108

број

2017

217

240

260

280

број

2017

396

440

480

520

%

2017

10%

10%

10%

10%

2. Број подржаних
привредних субјеката за
развојне пројекте
Koментар: Извор верификације:
Извештај о спровођењу
Програма

3. Број привредних
субјеката која су набавила
опрему кроз програм
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
Програма

4. Повећање прихода код
привредних субјеката која
су набавила опрему посматрање за сваку
годину је у односу на
претходну
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о пословању
предузећа

Пројекат: 4003 - Подршка кроз стандардизовани сет услуга за МСПП
Програм коме припада: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Правни основ: Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике који се реализује преко
акредитованих регионалних развојних агенција и Стратегија за подршку развоју МСПП и конкурентности 2015-2020.
Опис: Програм се реализује од 2012. године, развијен је уз подршку ЕУ, а главни циљ програма је да се потребне информације, обуке, саветодавне услуге, као и
промоција расположивих видова подршке за мала и средња предузећа учине доступним малим и средњим предузећима на локалном нивоу, без накнаде. Програм
реализује 15 акредитованих регионалних развојних агенција, уз координацију Развојне агенције Србије.

Циљ 1: Унапређење квалитета људских ресурса у МСПП и задругама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. број обучених лица / број
обучених жена
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
Програма

број обучених лица/жена

2017

3480

3500/1050

3600/1080

3700/1110

број привредних субјеката

2017

1772

1820/540

1870/560

1920/570

2. Број привредних
субјеката који су користили
услуге консалтинга
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
Програма
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Пројекат: 4004 - Програм подршке активностима удружења за подстицање развоја образовања за предузетништво
Програм коме припада: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Правни основ: Стратегија за подршку развоја МСПП и конкурентности за период од 2015. до 2020. године
Опис: Циљ Програма је пружање финансијске подршке активностима удружења за подстицање развоја образовања за предузетништво. Кроз Програм је
предвиђено да се, превасходно, подрже организације које спроводе Програм ученичких компанија у средњим школама, а све у циљу подстицања развоја
предузетништва и предузетничке културе код младих. Овај вид подршке се спроводио у 2013. години кроз јавни позив, и у 2016, 2017. и 2018. години кроз директну
погодбу, уз претходно прибављену сагласност Управе за јавне набавке, са организацијом Достигнућа младих у Србији. У 2017. години у Програм ученичких
компанија је било укључено 274 средњих школа у Србији са око 4800 ученика. Због великог интересовања, пројекат се спроводи и у 2018. години.

Циљ 1: Промоција и стимулација развоја предузетништва код младих
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број средњих школа у
којима се спроводи
програм образовања за
предузетништво
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
програма

2. Број ученика/ца који су
прошли кроз програм
образовања за
предузетништво
Koментар: .
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
програма

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број средњих школа

2017

274

325

420

495

број ученика/ца

2017

4800

6500/1950

8500/2550

12000/3600

Пројекат: 7023 - ИПА 2014 - Сектор конкурентности
Програм коме припада: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Правни основ: Национални IPA програм за 2014. годину - Акциони документ за сектор конкуретности - Резултати 2
Опис: Резултат 2 Акционог документа за сектор конкурентности националног ИПА програма за 2014. годину предвиђа активности на унапређењу рада и
оспособљавању инкубатора да пружају услуге МСПП које одговарају њиховим потребама.
Циљ 1: Јачање подршке МСПП у раним фазама пословања и стимулисање предузетничке иницијативе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број нових услуга које
инкубатори развију за
МСПП Извор верификације: ...
2. Број подржаних
инкубатора

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број нових услуга

0

-

3

3

3

број инкубатора

0

-

3

3

3

Извор верификације: ...

Пројекат: 7040 - ИПА 2014 - Подршка за учешће у програмима ЕУ - COSME
Програм коме припада: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Правни основ: Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у Програму за конкурентност МСПП (2014-2020)-COSME; Стратегија
за подршку развоја МСПП и конкурентности за период од 2015. до 2020. године
Опис: Пружање финансијске подршке од стране ЕУ за новооснована предузећа, раст малих и средњих предузећа и подстицање улагања у иновационе активности.
Најважнији директан позитиван ефекат на МСП огледа се у повећању доступности повољнијих средстава за финансирање кроз коришћење финансијских
инструмената за шта је намењено 60 % буџета Програма. Кроз кредитне гаранције, које могу да искористе домаће банке и фондови, МСП ће добити приступ
кредитима са нижом каматном стопом и нижим захтевом у погледу средстава обезбеђења.
Циљ 1: Унапређење приступа изворима финансирања за МСП
Назив индикатора
Јединица мере
1. број финансијских
институција које спроводе
програме подржане од
стране COSME

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број финансијских
институција

2017

4

5

6

-

милиона €

2017

275,0

535,0

580,0

-

Извор верификације: ...

2. укупна вредност
програма финансијских
институција одобрених
кроз COSME-Loan Guarantee
Facility
Извор верификације: ...

Пројекат: 4005 - Апекс III Б зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете
Програм коме припада: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде
Правни основ: Финансијски уговор Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/A и III/B између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
и Народне банке Србије
Опис: Европска инвестициона банка (у даљем тексту: ЕИБ) је у Републици Србији одобрила нови, пети Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете у
износу од 500 милиона евра. Прва транша од 150 милиона евра регулисана је закључивањем финансијског уговора и иста је реализована у целости. До краја
децембра 2016. године одобрено је 184 кредита малим и средњим предузећима, предузетницима и локалној самоуправи у износу од 148,4 милиона евра.
Финансијски уговор о другој транши овог зајма од 150 милиона евра закључен је 13. јуна 2016. године и иста је у фази спровођења. Текст Пратећег писма, којим се
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Циљ 1: Унапређење перформанси сектора МСПП
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

5,3%

5,0% ±1

5,0% ±1

5,0% ±1

1. Реална просечна
годишња стопа раста БДВ
сектора МСПП
стопа раста у %

Извор верификације:
Републички завод за
статистику-База података

Програм: 1510 - Привлачење инвестиција
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Опис: Унапређење конкурентности привреде и Републике Србије као инвестиционе локације
Циљ 1: Повећање обима и броја директних инвестиција
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број уговора

2015

16

19

20

20

еур

2015

169.769.718,00

180000000

185000000

185000000

1. Број потписаних уговора за нове
инвестиције
Извор верификације: Уговори о додели
средстава подстицаја за директне
инвестиције

2. Предвиђена вредност нових директних
инвестиција
Извор верификације: Уговори о додели
средстава подстицаја за директне
инвестиције

Програмска активност: 0001 - Стручна и административна подршка у области привредног и регионалног развоја
Програм коме припада: 1510 - Привлачење инвестиција
Правни основ: Закон о улагањима
Опис: Обављање развојних, стручних и оперативни послова подстицања и реализације директних улагања, као и послова у области регионалног развоја
Циљ 1: Унапређење квалитета и квантитета подршке привредним субјектима и потенцијалним инвеститорима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број потенцијалних
инвеститора корисника
подршке РАС

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

22

25

28

28

број

2016

45

48

50

50

Извор верификације: ...

2. Број привредних
субјеката корисника
подршке РАС
Извор верификације: ...

Програмска активност: 0002 - Подстицаји за директне инвестиције
Програм коме припада: 1510 - Привлачење инвестиција
Правни основ: Закон о улагањима
Опис: Доделом новчаних средстава привредним субјектима у динамици и висини дефинисаној конкретним уговорним инструментима доделе индивидуалне
државне помоћи, подстиче се реализација инвестиционих пројеката
Циљ 1: Повећање броја нових радних места
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

7428

8300

8500

8500

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

66.867.753,90

128000000

133000000

133000000

1. Планирани број нових
радних места
Koментар: .
Извор верификације: Уговори
о додели средстава
подстицаја за директне
инвестиције

број радних места

Циљ 2: Повећање обима и броја директних инвестиција
Назив индикатора
Јединица мере
1. Одобрена вредност
подстицајних средстава
Koментар: Извор верификације: Уговори
о додели средстава
подстицаја за директне
инвестиције и План буџета

еур

Програмска активност: 0003 - Улагања од посебног значаја
Програм коме припада: 1510 - Привлачење инвестиција
Правни основ: Закон о улагањима
Опис: Доделом новчаних средстава привредним субјектима који врше значајно улагање у основна средства или отварају већи број нових радних места, у односу на
предмет улагања и територијалну концентрацију одређених привредних грана и привредних делатности, подстиче се реализација пројеката од посебног значаја за
Републику Србију
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Циљ 1: Смањење регионалних разлика кроз инвестициона улагања од посебног значаја
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

3,98:1

3,75:1

3,70:1

3,70:1

1. Број предвиђених
новоотворених радних
места
Koментар: .
Извор верификације: Уговори
о додели средстава
подстицаја за директне
инвестиције

однос најразвијеније и
најнеразвијеније општине

2016

Пројекат: 4001 - Оснивачки улог Републике Србије у заједничким привредним друштвима
Програм коме припада: 1510 - Привлачење инвестиција
Правни основ: Опис: Циљ 1: Повећање броја нових радних места
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број жена

0

-

50%

50%

50%

број

2015

3918

5450

5450

5450

1. Број запослених жена
Koментар: .
Извор верификације: ...

2. Број новоотворених и
попуњених радних места
Koментар: .
Извор верификације: ...

Пројекат: 4002 - Подстицаји за инвестиције у производњу аудивизуелних дела
Програм коме припада: 1510 - Привлачење инвестиција
Правни основ: Уредба о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
Опис: уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, а у циљу подстицања
привредних активности у вези са аудиовизуелном производњом у Републици Србији, кроз повећање запослености у аудиовизуелној производњи, као и промоцију
потенцијала Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности.
Циљ 1: Развој креативне економије
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

0

16

17

17

1. Број потписаних уговора
Koментар: Извор верификације: ...

број уговора

ГЛАВА 21.1 - ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Опште образложење корисника:
Законом о изменама и допунама Закона о министарствима Дирекција за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција) врши своју делатност као орган управе у саставу Министарства
привреде. На основу Закона о метрологији Дирекција обавља следеће послове: стара се о систему законских мерних јединица у Републици Србији; развија, остварује, проглашава, чува, одржава,
усавршава еталоне Републике Србије; усклађује и надзире рад именованих носилаца националних еталона; обезбеђује метролошку следивост; истраживање и развој у области метрологије; спроводи
испитивање претходно упакованих производа, ради провере испуњености метролошких захтева; представља Републику Србију у међународним и регионалним метролошким организацијама, врши
метролошки надзор; овлашћује привредне субјекте и друга правна лица за послове оверавања мерила; надзире рад овлашћених тела; оцењује усаглашеност мерила; одлучује у управним поступцима
из области метрологије; обавља послове метролошке експертизе; припрема сратегију и прописе из области метрологије; води регистар мерила која подлежу законској контроли; обезбеђује
метролошке информације и издаје службено гласило; дистрибуира време; пружа стручну помоћ у области метрологије; издавачка делатност и други послови из области метрологије. На основу Закона
о контроли предмета од драгоцених метала Дирекција обавља следеће послове: испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала; испитивање драгоцених метала и њихових легура;
додељивање знака произвођача, увозника, односно заступника као и вођење евиденције о томе; вршење надзора у области контроле предмета од драгоцених метала, као и учешће у раду
међународних и регионалних организација.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Главни носилац: 10810 - МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Програмска активност: 0004 - Развој метролошког система
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета
Правни основ: Закон о метрологији и Закон о рачунању времена
Опис: Програмска активност односи се на повећање ефикасности и квалитета метролошког система у Републици Србији. Програмска активност обухвата старање о
примени законских мерних јединица у Републици Србији, развој, остваривање, одржавање и унапређење еталона Републике Србије, унапређење и проширење
могућности еталонирања и мерења ради обезбеђења њиховог међународног признања чиме се обезбеђује следивост резултата мерења свим корисницима у
Републици Србији. У оквиру ове програмске активности предвиђа се учествовање у европским истраживачким и иновативним програмима у области мерења која су
значајна за развој привреде, као и учествовање у раду европских и међународних институција за метрологију. Програмске активности које се односе на оцењивање
усаглашености мерила са прописаним захтевима, одобрење типа мерила, оверавање мерила, метролошки надзор, испитивање претходно упакованих производа,
метролошку експертизу и дистрибуцију времена, биће унапређене и организоване на нов начин тако да следе европске и међународне принципе.

Програмска активност: 0005 - Развој система контроле предмета од драгоцених метала
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета
Правни основ: Закон о контроли предмета од драгоцених метала
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ГЛАВА 21.2 - УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
Опште образложење корисника:
Институт за стандардизацију Србије је једино и јединствено национално тело за стандардизацију које обавља послове доношења српских стандарда и сродних докумената, као и друге послове који су
повезани са стандардима и стандардизацијом, а обавља и послове едукације, пружања стручне помоћи и сертификације. Као национална организација за стандардизацију, Институт представља и
штити интересе Републике Србије у међународним и европским организацијама за стандардизацију.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Главни носилац: 10810 - МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Програмска активност: 0003 - Уређење области стандардизације
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета
Правни основ: Закон о стандардизацији
Опис: Активности Института превасходно обухватају учешће и заступање националних ставова у међународној и европској стандардизацији, наставак процеса
преузимања европских стандaрда као подршка интензивној хармонизацији прописа Републике Србије са европским у циљу развоја пословног окружења;
омогућавање учешћа што већег броја заинтересованих страна у поступку доношења стандарда; подршка примени стандарда у Републици Србији ради отклањања
техничких баријера у међународној трговини; пружање информационих услуга у циљу олакшаног приступа и масовније примене стандарда; развој стандардизације,
едукација и промоција; пружање стручне помоћи и сертификација.
Институт за стандардизацију Србије организован је у складу са прихваћеним правилима међународних и европских организација за стандардизацију као јавна
установа која у свом раду окупља све заинтересоване стране. У Институту постоји око 160 комисија за стандарде које формирају и воде секретари који су запослени
у Институту, а у рад ових комисија укључено је преко 1.500 стручњака из бројних области стандардизације и из великог броја привредних друштава, лабораторија и
јавних и образовних установа, који раде волонтерски. Скупштина Института формирана је на принципу чланства, при чему чланови Института (на дан 01.03.2018.
године, Институту има 72 члана + 3 представника оснивача) учествују у управљању овом Институцијом од националног значаја.
Институт у европским организацијама за стандардизацију CEN и CENELEC има статус пуноправног члана од 01.01.2017. године, што је један од услова за пуноправно
чланство Републике Србије у ЕУ.
Институт у Међународној организацији за стандардизацију (ISO) има статус пуноправног члана од 1950. године; у Међународној електротехничкој комисији (IEC) има
статус пуноправног члана од 1953. године.
У IEC систему за испитивање усаглашености и сертификацију (IECEE), у оквиру којег функционише шема признавања резултата испитивања (IECEE/CB-Scheme),
Институт има статус пуноправног члана од 1985. године, а у јуну 2011. године Институт је потписао Меморандум о разумевању са Европским институтом за
стандарде у области телекомуникација (ETSI).
Поред непосредног чланства у поменутим организацијама, Институт учествује у раду или прати рад Радне групе за сарадњу у области регулације и политику
стандардизације, радног тела у оквиру Економске комисије за Европу Уједињених нација (UN(ECE/TRADE/WP.6).
У 2017. години Институт је преузео 98,27% свих европских стандарда које је објавио CEN, међу којима је 97,80% хармонизованих европских стандарда, као и 94,82%
европских стандарда које је објавио CENELEC, међу којима је 96,14% хармонизованих европских стандарда.
Институт је у 2017. години донео 2.818 српских стандарда којима су преузети европски и међународни стандарди. Такође, у 2017. години, Институт је објавио 234
стандарда на српском језику. Институт се успешно бави и издавачком делатношћу, па је у претходним годинама објавио више публикација и збирки стандарда. У
2017. години су штампане следеће промотивне публикације: Извештај о раду Института за 2016. годину, збирке стандарда „Информационе технологије – Системи
менаџмента безбедношћу информација“ - Књига 1 и 2, „Заштита од атмосферског пражњења” – Књига 1, као и публикацију „ISO 9001:2015 за мала предузећа – Шта
радити? Савети ISO/TC 176“.
Институт успешно обавља и послове едукације, па је у претходних седам година, одржао 105 семинара којима је присуствовало око 1.100 учесника. Институт делује
и као информативни центар за стандарде, а у продавници Института у просеку се годишње прода око 10.000 примерака стандарда. Институт је у 2010. години
успоставио и сертификовао интегрисани систем менаџмента квалитетом и безбедношћу информација према стандардима ISO 9001:2008 (SRPS ISO 9001:2008) и
ISO/IEC 27001:2005 (SRPS ISO/IEC 27001:2011) и успешно га одржава.
Циљ 1: Уклањање препрека у међународној трговини доношењем српских стандарда усклађених са међународним и европским стандардима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат усклађености
донетих српских стандарда
са ЕУ стандардима
Koментар: Узимајући у обзир
да ће Институт убудуће,
након приступања
пуноправном чланству,
пратити план доношења
стандарда који су донеле
првенствено европске
организације за
стандардизацију, а да се
европски и међународни
стандарди редовно доносе,
преиспитују и повлаче,
успешним извршењем овог
циља сматраће се уколико
се проценат усклађених
стандарда са европским
задржи на 97%.
Извор верификације: ИСС

%

2017

97

97

180

97

97

Циљ 2: Јачање капацитета привреде кроз примену стандарда
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

10000

12000

12500

12500

Број пружених услуга

2017

1000

1400

1500

1500

1. Број продатих стандарда
и сродних докумената
Koментар: Узимајући у обзир
да је доношењем измена и
допуна Закона о
стандардизацији,
Институт стекао право да
поред доношења стандарда,
пружања информационих
услуга и послова едукације,
обавља и послове пружања
техничке помоћи у примени
српских стандарда, као и
послове сертификације,
успешним извршењем овог
циља сматраће се уколико
се број пружених услуга
привредним друштвима, а
првенствено малим и
средњим предузећима, буде
стално увећавао чиме ће се
стално повећавати општа
информисаност о
стандардима и
стандардизацији
Извор верификације: ИСС

2. Број пружених услуга
подршке привреди у
области стандардизације
Koментар: Број продатих
стандарда је индикатор који
указује на податак у којој
мери привредна друштва и
други ентитети користе
стандарде у свом пословању
Извор верификације: ИСС

ГЛАВА 21.3 - УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Опште образложење корисника:
Акредитационо тело Србије (АТС) је једино тело у Републици Србији коме се Законом о акредитацији поверава обављање послова акредитације тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), односно
управљање системом акредитације у Републици Србији. Оснивач АТС-а је Република Србија за коју оснивачка права врши Влада у складу са законом. АТС је установа која је регистрована у складу са
законом.
Унапређење и развој система акредитације у Републици Србији су неопходни као подршка развоју привреде Републике Србије и земље у целини. Поред тога, систем акредитације усклађен са
системима акредитације у земљама чланицама Европске уније, је један од предуслова за отварање и успешно окончавање преговора у оквиру Преговарачке групе 1 (слободан проток роба и услуга),
који се воде у процесу придруживања Републике Србије Европској унији

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Главни носилац: 10810 - МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Програмска активност: 0002 - Акредитација тела за оцењивање усаглашености
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета
Правни основ: Закон о акредитацији, Нaциoнaлни прoгрaм зa усвajaњe прaвних тeкoвинa EУ (НПAA), ревизија 1 из 2014. године.
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Опис: Акредитација представља поступак утврђивања компетентности ТОУ за обављање послова оцењивања усаглашености. То је поступак у коме национално
акредитационо тело потврђује да ли тело за оцењивање усаглашености испуњава захтеве одговарајућих националних, односно међународних и европских
стандарда и, када је применљиво, додатне захтеве, укључујући и захтеве утврђене за поједине области оцењивања усаглашености. У поступку акредитације се
формално потврђује оспособљеност ТОУ за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације: производа, система менаџмента и особа,
као и других послова оцењивања усаглашености у складу са законом. Све ово доприноси већем поверењу у резултате оцењивања усаглашености и уклањању
непотребних техничких препрека у трговини, као и јачању конкурентности националне индустрије на међународном тржишту.
Доказивање усаглашености производа, процеса и услуга са захтевима прописа, стандарда и техничких спецификација је претпоставка за остваривање
конкурентности на европском и светском тржишту, а поштовањем прописа и стандарда ствара се поверење у безбедност производа и омогућава слобода кретања
на тржишту, заштита здравља грађана, заштита потрошача, заштита животне средине и других области од јавног значаја. У овом процесу је од изузетне важности да
се користе услуге технички оспособљених и компетентних лабораторија, контролних тела и сертификационих тела, чиме се обезбеђује поверење у обављена
испитивања, контролисања и сертификације, а следствено томе и квалитет и безбедност производа на тржишту.
Акредитација je начин за успостављање поверења на тржишту производа и услуга, зато што представља независну и непристрасну проверу и оцену компетентности
тела која обављају испитивање, еталонирање, сертификацију и контролисање.
Усклађивањем и повезивањем система акредитације у Републици Србији са системима акредитације у европским земљама као и са земљама са других
континената, обезбеђује се препознавање и прихватање резултата оцењивања усаглашености спроведеног у Републици Србији.
Државе чланице ЕУ и ЕФТА-е су успоставиле мрежу националних акредитационих тела под називом Европска организација за акредитацију (ЕА), која омогућава да
се компетентност свих лабораторија, контролних тела и сертификационих тела оцењује по истим принципима у складу са међународним стандардима и
процедурама. ЕА је основана у новембру 1997. године. То је непрофитна организација која има задатак да дефинише, хармонизује и омогући доследну примену
акредитације са циљем да се отклоне трговинске баријере и допринесе побољшању заштите здравља и безбедности производа. ЕА је званично призната као
организација надлежна за питања акредитације у Европској Унији у складу са Уредбом (ЕС) бр. 765/2008 Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године
којом се успоставља правни оквир за пружање услуга акредитације у Европској унији.
Јединствени приступ код утврђивања компетентности ТОУ у Европској унији, као и у свету,, омогућава земљама да закључе споразуме о међусобном признавању
резултата оцењивања усаглашености, на основу оцене и признавања система акредитације, чиме се смањује број непотребних провера и оцењивања производа у
међународној трговини и стварају се услови за слободан проток људи, роба, услуга и капитала. Мултилатерални споразум ЕА о међусобном признавању (EA MLA) је
споразум, који потписују акредитациона тела чланице ЕА, након успешно спроведеног колегијалног оцењивања и којим се признају поузданост сертификата о
усаглашености, извештаја о контролисању, извештаја о еталонирању, као и извештаја о испитивању издатих од стране акредитованих ТОУ из Европске уније, која су
акредитовала акредитациона тела потписнице споразума, као и еквивалентност система акредитације у земљама потписницама.
Мултилатерални споразуми у оквиру ЕА се одржавају путем успешно обављеног са позитивним исходом „колегијалног оцењивања“ (peer evaluation) које се
спроводи од стране тима евалуатора - оцењивача из акредитационих тела чланица ЕА. Сврха ових ригорозних оцењивања акредитационих тела је да се верификује
да потписнице споразума, тј. акредитациона тела, у сваком тренутку раде у складу са међународно признатим критеријумима. Оцењивање - евалуација
акредитационих тела се врши у складу са међународним стандардом ISO/IEC 17011, другим критеријумима, датим у документима европске и међународних
организација за акредитацију, као и у складу са критеријумима европских или националних законодавних органа и индустријских шема.
АТС је у мају 2012. године постао пуноправни члан ЕА када је и закључен Мултилатерални споразум (у даљем тексту: ЕА МLА) са ЕА о признавању националне
акредитације, и то за: лабораторије за испитивање, медицинске лабораторије, лабораторије за еталонирање, контролна тела и сертификациона тела за
сертификацију производа. У првој половини 2014. године обухват потписаног ЕА MLA проширен је и на сертификациона тела за системе менаџмента и
сертификацију особа. Овај споразум је потписан на основу резултата спроведеног детаљног колегијалног оцењивања („реег еvа1uаtion”) од стране ЕА, а у складу са
Уредбом 765/2008/ЕЗ. Потписивањем овог споразума потврђена је еквивалентност националног система акредитације са системима акредитације у земљама
чланицама ЕУ и створен је битан предуслов за прихватање исправа о усаглашености издатих од стране ТОУ које је акредитовао АТС.
Такође, АТС је као члан Међународне организације за акредитацију лабораторија (у даљем тексту: ILAС) потписник више споразума, као што су: ILAC МRА
мултилатерални споразум (Mutual Recognition Agreement) за области испитивања, еталонирања, контролисања и др. АТС је такође члан Међународног
акредитационог форума (у даљем тексту: IАF), а потписао је и IАF МLА мултилатерални споразум за област сертификације производа и система менаџмента.
Основна програмска активност АТС-а је успостављање, развој и одржавање компетентног, непристрасног и независног система акредитације како би корисници
услуга акредитованих ТОУ, грађани, потрошачи и привреда у Републици Србији имали поверења у услуге које пружају акредитоване лабораторије, контролна и
сертификациона тела.

Циљ 1: Утврђивање компентентности тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) ради обезбеђења квалитета и безбедности производа и услуга.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број нових врста
акредитације
Koментар: Допринос
обезбеђењу квалитета и
безбедности производа и
услуга кроз оцењивање
компетентности тела за
оцењивање усаглашености
(ТОУ).
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
АТС и интернет портал АТС
(www.ats.rs).

Број нових врста
акредитације

2015

1

1

1

1

Број издатих одлука

2015

517

625

626

627

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100%

100%

2. Број акредитованих ТОУ
Koментар: Допринос
обезбеђењу квалитета и
безбедности производа и
услуга кроз оцењивање
компетентности тела за
оцењивање усаглашености
(ТОУ).
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
АТС и интернет портал АТС
www.ats.rs (регистар
акредитованих ТОУ)

Циљ 2: Уклањање трговинских баријера кроз признавање еквивалентности система акредитације (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат усклађених
докумената АТС у складу са
препорукама
међународних
организација за
акредитацију (EA, ILAC, IAF).
Koментар: Потписивањем
споразума долази до
међусобног прихватања
извештаја и сертификата
акредитованих ТОУ, чиме се
омогућава несметано
кретање роба и услуга, без
непотребних препрека,
односно техничких баријера
у трговини
Извор верификације:
Интранет АТС (
документација система
менаџмента АТС) или
интернет портал АТС
(www.ats.rs)

%

2015

90

100%
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ГЛАВА 21.4 - УПРАВА ЗА БРЗИ ОДГОВОР
Опште образложење корисника:
Управа за брзи одговор обавља послове државне управе који се односе на: - подизање ефикасности и координацију рада органа који учествују у реализацији инвестиционих пројеката од значаја за
Републику Србију, и то: подизање ефикасности рада свих органа државне управе, посебних организација и установа које учествују у поступцима остваривања права на градњу у фази реализације
пројеката и изградње инвестиционих објеката; координацију свих релевантни републичких, покрајинских и локалних органа у поступку остваривања права на градњу; идентификацију неефикасног
поступања или непоступања надлежних органа у вези са остваривањем права на градњу; праћење и извештавање о начину спровођења поступка остваривања права на градњу у фази имплементације
прописа из те области; -унапређење услова за привлачење инвестиција у области грађевинарства, привреде и привредног развоја, и то: оставаривање сарадње са надлежним државним органима у
разматрању питања која се односе на израду законских и подзконских аката у области урбанизма и грађевинарства, у циљу унапређивања инвестиционог окружења у Републици Србији; иницирање
законодавне активности из области грађевинарства, државног премера и катастра непокретности и свих других привредних активности везаних за делокруг рада Управе; припрему и израду водича за
издавање локацијске, грађевинске и употребне дозволе и других аката потребних за градњу; праћење и извештавање о начину спровођења поступка остваривања права на градњу у фази
имплементације донетих закона; координацију инструмената за спровођење стратегије, односно плана за унапређење услова за привлачење страних инвестиција и развоја грађевинарства;
иницирање и учешће у припреми и изради стратегије економског опоравка и развоја грађевинарства, односно плана за унапређење услова за привлачење страних инвестиција, њихове реализације и
развоја грађевинарства; -међународну сарадњу и управљање инвестиционим пројектима, и то: остваривање међународне сарадње; праћење потписаних конвенција и споразума из делокруга
Управе, њихову измену и имплементацију; процену потребе и могућности за закључење билатералних и мултилатералних споразума, иницира и учествује у изради и усаглашавању нацрта;
хармонизацију са прописима Европске уније; превођење, и -припрему и израду стручних основа за доношење и измену прописа везаних за делокруг Управе, односно, обавља послове који се односе
на: оставаривање сарадње са министарством надлежним за послове урбанизма и грађевинарства и другим државним органима у разматрању питања која се односе на израду стручних основа за
доношење, измену и допуну закона и подзаконских аката у области урбанизма и грађевинарства, државног премера и катастра непокретности и свих других привредних активности везаних за
делокруг рада Управе, ради унапређивања инвестиционог окружења у Републици Србији; учешће у изради водича за издавање локацијске, грађевинске и употребне дозволе и других аката потребних
за градњу; учешће у изради стратегије економског опоравка и развоја грађевинарства, односно плана за унапређење услова за привлачење страних инвестиција, њихове реализације и развоја
грађевинарства.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1510 - Привлачење инвестиција
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Главни носилац: 10810 - МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Програмска активност: 0004 - Унапређење ефикасности рада државних органа ради стварања повољнијег пословног и инвестиционог окружења
Програм коме припада: 1510 - Привлачење инвестиција
Правни основ: Закон о улагањима
Опис: Унапређивање услова за привлачење страних инвестиција; подизање ефикасности у реализацији пројеката од значаја за Републику Србију и ефикасности рада
свих органа и организација који учествују у стварању повољнијег пословног и инвестиционог окружења у грађевинарству и привреди уопште

Циљ 1: Унапређење комуникације и ефикасније решавање проблема грађана и привреде
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број примљених захтева
Koментар: Извор верификације: -

-

0

0

-

-

-

-

0

0

-

-

-

2. број решених захтева
Koментар: Извор верификације: -

Раздео 22
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Опште образложење корисника:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно
организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и
комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски
надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, као и друге послове одређене законом.
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и
обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни
превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја,
планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме
и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који
се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја, као и друге
послове одређене законом.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Сектор: 07 - Саобраћај и комуникације
Опис: Уређење услова да се саобраћај уредно обавља кроз правно регулисање области друмског, железничког, водног и ваздушног саобраћаја. У оквиру програма обављају се послови
припремања предлога мера за унапређење стања и односа у унутрашњем и међународном саобраћају и транспорту; припрему стратегија, планова, закона и других правних аката из
делокруга сектора; предузимање и спровођење мера у области унутрашњег и међународног транспорта, путева и безбедности у области друмског, железничког, водног и ваздушног
саобраћаја.
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Циљ 1: Сузбијање сиве економије и повећање усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима
Циљна вредност у 2019.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
1. Стопа утврђених неправилности у
пословању субјекатa у односу на укупан
број извршених контрола
%
2016
70
60
Koментар: -

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

55

55

Извор верификације: Инспекција за
безбедност пловидбе

2. Стопа утврђених неправилности у
пословању субјекатa у односу на укупан
број извршених контрола
Koментар: Извор верификације: Инспекција за државне
путве

3. Стопа утврђених неправилности у
пословању субјекатa у односу на укупан
број извршених контрола
Koментар: Извор верификације: Инспекција за друмски
саобраћај

4. Стопа утврђених неправилности у
пословању субјекатa у односу на укупан
број извршених контрола
Koментар: Извор верификације: Инспекција за
железнички саобраћај

%

2016

60

45

40

40

%

2016

75

65

55

55

%

2016

67

50

45

45

Циљ 2: Повећање сигурности транспортног система и безбедности грађана и грађанки Републике Србије
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

231/47

221/45

226/46

226/46

број

2016

208/72

199/69

203/70

203/70

број

2016

607

-

-

-

број

2016

551 (с.н. са погинулима)
13.850 (с.н. са тешко
повређенима)

-

-

-

%

2016

1,3

-

-

-

%

2016

9

-

-

-

1. Број незгода при вршењу железничког
саобраћаја/незгоде на путним прелазима
и ван њих
Koментар: Извор верификације: -

2. Број несрећа при вршењу железничког
саобраћаја/број несрећа на путним
прелазима и ван њих
Koментар: Извор верификације: Извештај
,,Инфраструктуре железнице Србије,,а.д

3. Број погинулих (по полу) у друмском
саобрaћају
Koментар: Извор верификације:
http://serbia.gdi.net/azbs/

4. Број саобраћајних незгода са смртним
последицама/тешко повређеним
путницима у друмском саобраћају
Koментар: Извор верификације:
http://serbia.gdi.net/azbs/

5. Учешће саобраћајних незгода са
смртним последицама у укупном броју
саобраћајних незгода у друмском
саобраћају
Koментар: Извор верификације:
http://serbia.gdi.net/azbs/

6. учешће саобраћајних незгода са тешко
повређенима у укупном броју
саобраћајних незгода у друмском
саобраћају
Koментар: Извор верификације: http://serbia.qdi.net/azbs

Програмска активност: 0001 - Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Закон о безбедности собраћаја на путевима, Закон о јавним путевима, Закон о међународном превозу у друмском саобраћају, Закон о превозу у
друмском саобраћају односно Закон о превозу путника у друмском саобраћају и Закон о превозу терета у друмском саобраћају, као и међународни уговори и
међународно-правна акта из области друмског превоза путника и ствари
Опис: У оквиру активности спроводе се послови који доприносе унапређењу и развоју друмског транспорта који се огледа се у олакшаном приступу међународном
транспортном тржишту и то кроз уговорно регулисање односа у области превоза ствари и путника у друмском саобраћају чиме би се повећало учешће домаћих
превозника у међународном друмском транспорту. Програмска активност обухвата послове припремања предлога мера за унапређење стања и односа у
унутрашњем и међународном друмском саобраћају и транспорту; припрему стратегија, планова, закона и других правних аката из делокруга сектора; предузимање
и спровођење мера у области унутрашњег и међународног друмског транспорта, путева и безбедности саобраћаја.

Циљ 1: Либерализација друмског превоза са европским државама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број међународних
уговора и
међународноправних аката
у складу са којима је
предвиђено ослобађање
од режима дозвола у
број
међународном превозу
билатерални/транзитни/пре
ствари
воз за/из треће државе
Koментар: -

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

11/12/2

21/21/5

21/21/5

21/21/5

2017

Извор верификације:
међународни уговори и
међународноправна акта из
области

Програмска активност: 0002 - Железнички и интермодални саобраћај
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
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Правни основ: Закон о железници, Закон о безбедности и интероперабилности железнице и Закон о жичарама
Опис: У оквиру активности спроводе се послови који доприносе унапређењу и развоју железнице (укључујући и жичаре) и интермодалног транспорта кроз уређење
система железнице и интермодалног транспорта у циљу повећавања ефикасност и продуктивности железнице и интермодалног транспорта. Ова програмска
активност обухвата послове који се односе на функционисање железничког саобраћаја, безбедност, укључујући и жичаре; јединство техничко-технолошког система;
развој и саобраћајну политику; припрему анализа, извештаја и информација о железници и интермодалном транспорту; унапређење стања и односа у железничком
саобраћају; припрему нацрта закона и предлога других прописа из области железнице (укључујући и жичаре) и интермодалног транспорта; припрема уговора којим
се уређују међусобна права и обавезе између Владе и управљача јавне железничке инфраструктуре и припрема Уговора о обавези јавног превоза путника у
железничком саобраћај; припрему мишљења и упутстава о примени закона из области железничког саобраћаја; предлагање, преговарање и управљање пројектима
у области железнице и интермодалног транспорта; сарадњу са другим организацијама и органима у вези железнице и интермодалног транспорта; израду аката у
сарадњи са другим органима и организацијама преко комисија и радних група; праћење међународних конвенција и других међународних прописа и стандарда
који се односе на железнице; праћење и учествовање у раду међународних организација; припрему предлога основа за закључивање билатералних споразума из
области железнице и интермодалног транспорта; иинспекцијски надзор над спровођењем прописа којима се уређује железница (укључујући и жичаре).

Циљ 1: Унапређење стања и приступачности железничке инфраструктуре женама, мушкарцима, деци, особама са инвалидитетом и другим рањивим групама
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

50

45

50

км

2016

124

193

200

%

2016

54,2

63

57

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број лаганих вожњи на
магистралним путевима
Koментар: Извор верификације:
Ивештај о реализацији
уговора између Владе и
,,Инфраструктуре
железнице,, а.д којим се
уређују међусобна права и
обавезе

2. Започета реконструкција
пруга/деоница пруга
Koментар: Извор верификације:
Извштај о реалиацији
програма пословања ,,
Инфраструктуре
железнице,, а.д и Извештај о
реализацији пројеката

3. Повећано задовољство
корисника/ца железничких
услуга, односно оцена
квалитета услуга превоза
путника железницом на
линијама које су уговорене
по Уговору ОЈП
Koментар: Извор верификације: Анализа
резултата анкете ,,Србија
Воз,, а.д.

Циљ 2: Повећање конкурентности железничког саобраћаја у односу на друге видове саобраћаја
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Обим превезене робе
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
програма пословања,,Србија
Карго,, а.д.

тона

2016

12.000.000

13.000.000

13.500.000

13.500.000

број

2016

6.000.000.

6.000.000

6.300.000

6.300.000

2. Превезени путници (без
Беовоза)
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
програма пословања ,,
Србија Воз,, а.д.

Програмска активност: 0003 - Водни саобраћај
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Закон о поморској пловидби и Закон о државној припадности и упису пловила
Опис: У оквиру програмске активности обављају се законодавни и стручни послови припреме нацрта закона и предлога других прописа из области водног
саобраћаја, предлагање и предузимање мера за подстицање одрживог развоја водног саобраћаја у Републици Србији, у циљу усклађивања са међународним
захтевима. Такође, у оквиру активности обављају се послови припреме предлога пројеката на основу праћења и анализе стања инфраструктуре водног саобраћаја и
праћење реализације пројеката, програма и планова развоја водног саобраћаја и безбедности пловидбе кроз учешће у стручним групама и међународним и
међудржавним комисијама. Инспекција безбедности пловидбе врши надзор над спровођењем одредаба прописа којима се уређује пловидба.
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Циљ 1: Ефикасно коришћење компаративних предности водног саобраћаја-транспорт робе и путника у лукама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Повећан број
корисница/ка у лучким
капетанијама
Koментар: Извор верификације:
Правилник о унутрашњем
уређењу и систматизацији
радних места

број

2016

5

9

11

11

тона/милион

2016

6 милиона тона

12 милиона

14 мил

14 мил

2. Промет у лукама
Koментар: Извор верификације: Завод
за статистику

Програмска активност: 0004 - Ваздушни саобраћај
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Закон о ваздушном саобраћају, Закон о јавним набавкама и остализакони из надлежности МГСИ.
Опис: У оквиру ове активности спроводе се послови обликовања и вођења политике Владе у области ваздушног саобраћаја, израде стратегије развоја ваздушног
саобраћаја, уређења система ваздушног саобраћаја, припреме нацрта закона и предлога других прописа и програма у складу са међународним конвенцијама,
стандардима и препорукама. Активност обухвата послове усклађивања домаће регулативе у области ваздушног саобраћаја са међунардним конвенцијама ,вршeње
контроле над спровођењем глобалне политике и најбоље праксе, стандарда и препорука дефинисаних одредбама прописа Међународнe организацијe цивилног
ваздухопловства (ICAO),сарадњу и учествовање у раду међународних ваздухопловних организација; стручно праћење израде просторних и других планских
докумената и усклађује са стратегијом развоја ваздушног саобраћаја; као и обављање и других послова из делокруга Сектора

Циљ 1: Унапређење аеродромске инфраструктуре
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

-

-

-

-

1. Успостављање
параметра око аеродрома
Koментар: Извор верификације: -

Број аеродрома

Програмска активност: 0005 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Закон о буџетском систему
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови од заједничког интереса за Министарство који се односе на: кадровске, финансијске,
информатичке, послове јавних набавки, опште и правне послове, усклађивање рада унутрашњих јединица, сарадња са другим органима и други послови из
делокруга Секретаријата.
Циљ 1: Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности за МГСИ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Израда секторске родне
анализе
Koментар: Извор верификације:
Координационо тело за
родну равноправност

број

2017

1

0

0

0

%

2017

50% жена / 50% мушкарци

50

50

50

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

20

100

100

100

2. Родна равноправност по
положају и одлучивању у
оквиру Министарства
Koментар: Коментар:
укупан број функционера и
лица на положају обухвата
министарку, државне
секретаре, помоћнике
министра и секретара
Министарства
Извор верификације:
Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места

Циљ 2: Повећано учешће жена у одлучивању у сектору саобраћаја
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Најмање 30% мање
заступљеног пола у радним
телима које формира и
именује МГСИ
Koментар: Извор верификације:
Решења/Одлука о
именовању/ангажовању
лица у радним телима које
формира и именује МГСИ

%

2016

186

Пројекат: 4001 - Стратегија ЕУ за Јадранско - јонски регион
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Стратегија Европске уније за Јадранско -Јонски регион (EUSAIR)
Опис: Стратегија ЕУ за Jадранско-јонски регион (ЕУСАИР) је макрорегионална стратегија коју су усвојили Европска комисија и Европски Савет 2014. године.
Стратегију су заједнички развили Европска комисија и земље Јадранско-јонског региона и заинтересоване стране, који су се сложили да раде заједно на подручјима
од заједничког интереса у корист сваке земље и целог региона.
Стратегија ЕУ за јадранско-јонски регион је једна од четири макрорегионалне стратегије ЕУ, поред Стратегије ЕУ за регион Балтичког мора (2009), Стратегије ЕУ за
Дунавски регион (2011) и Стратегије ЕУ за алпски регион (2016).
ЕУСАИР обухвата осам земаља: четири државе чланице ЕУ (Хрватска, Грчка, Италија, Словенија) и четири земље ван ЕУ (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора,
Србија).
Општи циљ ЕУСАИР је промовисање економског и социјалног просперитета и раста у региону побољшањем његове атрактивности, конкурентности и повезаности.
Са четири члана ЕУ и четири државе које нису чланице ЕУ, стратегија ће допринијети даљој интеграцији Западног Балкана.
Циљ 1: Назив индикатора
1. Извор верификације: -

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

2019

-

-

-

-

Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - Друштвени развој
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Потписан Финансијски споразум за ИПА 2013 између Европске комисије и Републике Србије
Опис: У оквиру Грант шеме планира се побољшање инфраструктуре у подстандардним ромским насељима, изградња станова за социјално становање за
припаднике ромске популације за потребе евикције и реконструкција или доградња објеката који су у власништву физичких лица. Другим уговором је планирана
подршка Грант шеми у имплементацији спровођења побољшања физичке инфраструктуре у ромским подстандардним насељимакао и подршка постојећим
мобилним тимовима у спровођењу предвиђених активности и помоћ при формирању нових мобилних тимова у циљу повећане укључености припадника ромске
популације. Такође, планирана је и израда техничке документације за стварање предуслова за трајна стамбена решења за припаднике ромске популације у
подстандардним насељима која би се реализовала финансирањем у оквиру будућих ИПА пројеката.
Циљ 1: Унапређење услова живота у ромским насељима
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

број ромских насеља

2016

0

10

0

%

2016

0

100

0

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Израда регулационих
планова и успостављање
мобилних тимова
Koментар: Извор верификације:
Финални извештај о
реализацији пројекта

2. Утрошеност средстава
грант шеме
Koментар: Извор верификације:
Годишњи финансијски
извештај

Пројекат: 7024 - ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Потписан Финансијски споразум за ИПА 2014 између Европске комисије и Републике Србије
Опис: Планирани пројекат ће кроз спровођење уговора о услугама подстаћи развој подстандарних ромских насеља и унапређење капацитета на локалном нивоу за
инклузију ромске популације. Планирана је подршка постојећим мобилним тимовима у спровођењу предвиђених активности и помоћ при формирању нових
мобилних тимова у циљу повећане укључености припадника ромске популације. Такође, планирана је и израда техничке документације за стварање предуслова за
трајна стамбена решења за припаднике ромске популације у подстандардним насељима.

Циљ 1: Унапређење социјално-економских услова живота Рома и Ромкиња
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Припрема техничке
докумнтације,
регулационих планова и
успостављање мобилних
тимова
Koментар: Извор верификације:
Финални извештај пројекта

број ромских насеља

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

10

20

20

Пројекат: 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Потписан Финансијски споразум за ИПА 2013 између Европске комисије и Републике Србије
Опис: Конкретни резултати овог пројекта су: мапирање јавних објеката у јединицама локалне самоуправе (треће и четврте категорије развијености) за које је
потребно повећање приступачности; дефинисање критеријума за избор објеката на којима би се изводили радови реконструкције или доградње; израда техничке
документације за одабране објекте (минимално 3 објекта у 30 јединица локалне самоуправе). Овај пројекат заправо представља прву фазу сложенијег пројекта и
његов циљ је припрема техничке документације на основу које би се спроводили радови реконструкције или доградње у оквиру касније фазе пројекта а који би се
финансирали из средства ИПА 2016.
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Циљ 1: Повећање приступачности јавних објеката особама са инвалидитетом и отежаним кретањем
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Израда пројектне
документације за јавне
објекте у општинама 3 и 4.
категорије

број

Koментар: Извор верификације:
Финални извештај пројекта

2017

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

0

0

0

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Стратегија ЕУ за Дунавски регион и Уговор о партнерству за сповођење пројекта у оквиру Транснационалног програма ,, Дунав,, са Републиком
Словенијом
Опис: Имплементација Стратегије ЕУ за Дунавски регион ће се у наредном трогодишњем периоду (2019-2021) финансирати из Interreg Транснационалног програма
„Дунав“, из буџета Европске уније - програм финансирања за период 2014-2020. године. Interreg Дунавски транснационални програм (ДТП) је финансијски
инструмент Европске уније посебне намене и тело које самостално доноси одлуке. ДТП пружа подршку интеграционој политици подунавске области. Међу
приоритетима који се подржавају кроз овај програм је и подршка управљању и реализацији Стратегије ЕУ за Дунавски регион.
Циљ 1: Подршка управљању и реализацији Стратегије ЕУ за Дунавски регион.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2017

-

-

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Koментар: Извор верификације: -

-

2017

Пројекат: 7060 - ИПА 2015 Саобраћај
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Потписан Финансијски споразум за ИПА 2015 између Европске комисије и Републике Србије
Опис: Изградња интермодалног терминала
Циљ 1: Реконструкција и модернизација железничке деонице Ниш-Брестовац (23,4 км)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. 1. Израђен пројекат за
грађевинску дозволу и
извођење радова;
2.Напредак у
реконструиању пруге

да/не/%

Koментар: Извор верификације:
Извештаји о
имплементацији пројекта

Циљ 2: Изградња интермодалног терминала у Батајници
Назив индикатора
Јединица мере
1. 1. Израђен пројекат за
грађевинску дозволу и
извођење радова; 2.
Напредак у извођењу
радова

да/не/%

Koментар: Извор верификације:
Извештаји о
имплементацији пројекта

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2017

-

да/0

да/30

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2017

-

да/0

да/50

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Програм: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Сектор: 07 - Саобраћај и комуникације
Опис: Реализација овог програма подразумева координисану припрему и реализацију пројеката изградње и реконструкције саобраћајне инфраструктуре (државних путева, мостова,
железничке и др.) и инфраструктурне пројекте од значаја за Републику Србију. Реализација ових пројеката имаће стимулативни ефекат на привреду и привлачење инвестиција, боље
транспортне везе између периферних и економски мање развијених и напреднијих подручја и успостављање најкраћих и најефикаснијих веза западне и централне са јужном и
југоисточном Европом.
Циљ 1: Повећање капацитета транспортне мреже Републике Србије
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

ранг

2016

90

83

81

81

Oднос површине земље
(88.361км²) и км изграђене
мреже аутопутева

2016

665

800

820

820

1. Квалитет инфраструктуре квалитет
железничке инфраструктуре
Koментар: Извор верификације: Оцена конкурентности
Светског економског форума (извештај
2016-2017. година)

2. Просечна густина мреже аутопутева
Koментар: Извор верификације: Статистички билтен SECAP
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Програмска активност: 0001 - Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године
Опис: Послови се односе на стратешко планирање и иницирање пројеката од значаја за Републику Србију; успостављање приоритета у складу са стратешким
документима; праћење припреме пројектне документације; послови реализације пројеката према планираној динамици; подстицање и иницирање партнерског
облика сарадње на реализацији пројеката; проналажење алтернативних извора финансирања пројеката, као и сарадња и координација са надлежним
институцијама на планирању и реализацији пројеката..
Циљ 1: Ефикасна и економична реализација пројеката
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

10%

0

0

0

1. Одступања од планиране
динамике
Koментар: Извор верификације:
Извештај стручног надзора
и динамички планови

%

Пројекат: 5002 - М 1.11 Крагујевац-Баточина
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Уговор о заједничком инвестиционом улагању Републике Србије са Fiat Group Automobiles SpA
Опис: Пројекат подразумева реконструкцију и доградњу државног пута I-б реда бр. 24 (раније М 1.11), која је део државне мреже путева на правцу Лепеничке
осовине развоја и повезује коридор 10 са „Ибарском магистралом“. Планирана је доградња нове саобраћајне траке поред постојеће траке и претварање државног
пута I-б реда у пут са аутопутним профилом без зауставних трака.
Траса предметног пута простире се преко територије општине Лапово (од км 0+000 до км 0+380), а затим преко територије општине Баточина (од км 0+380 до км
5+000).
Циљ 1: Завршетак изградње М 1.11 Крагујевац-Баточина
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2018

10

70

100

1. Степен изграђености
Koментар: Пројекат
подразумева реконструкцију
и доградњу државног пута Iб реда бр. 24 (раније М 1.11),
која је део државне мреже
путева на правцу Лепеничке
осовине развоја и повезује
коридор 10 са „Ибарском
магистралом“. Планирана је
доградња нове саобраћајне
траке поред постојеће
траке и претварање
државног пута I-б реда у
пут са аутопутним
профилом без зауставних
трака.
Траса предметног пута
простире се преко
територије општине
Лапово (од км 0+000 до км
0+380), а затим преко
територије општине
Баточина (од км 0+380 до км
5+000).
Профили предметних
саобраћајница су:
- У ванградском делу од км
0+600 до км 1+900, односно
од км 4+120 до км 5+000:
Ширина возних трака 2*3.75
метара
Ивичне траке поред зеленог
појаса 2*0.5 метара
Разделна трака (зелени
појаса) 4 метра
Земљане банкине 2*1.5
метара
Укупно: 15.5 метара
- У градском делу од км 2+200
до км 4+050
Ширина возних трака 2*3.55
метара
Разделна трака (зелени
појаса) 2 метра
Зелени појас (поред
троторара) 2*2 метра
Тротоари 2*1.5 метара
Укупно: 16 метара
Извор верификације:
Извештај стручног надзора

%
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Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5003 - Изградња аутопута Е-763 Обреновац-Љиг
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Закон о потврђивању уговора о зајму за повлашћеног купца између Владе Републике Србије и кинеске Export-Import банке
Опис: Деоница 3: Предметна деоница простире се на дужини од 26.23 км и то од км 14+416.19 до км 40+645.28.
Траса аутопута је пројектована кроз брањено подручје Колубарског слива, пројектом је предвиђена заштита трупа аутопута од великих вода. Предвиђена је
изградња денивелисане раскрснице "Уб" типа “труба” са наплатним платоом на самом крају деонице на км 40+200. На траси је пројектовано 14 друмских армиранобетонских мостова. Укупна дужина пројектованих мостова износи Л=2192м. поред тога пројектовано је 14 рамовских пропуста отвора 5м као и два цеваста пропуста
отвора Ø2000. За заштиту од буке предвиђа се изградња 13 заштитних конструкција укупне дужине 3584м. На предметној деоници аутопута пројектовано је
обострано паркиралиште на км 24+450.00. Предвиђена је израда око 200м трупа девијације 1 од филтерског пепела први пут у Србији.
Деоноица 5: Предметна деоница је укупне дужине Л=23.98 км и то од 53+139.91 до км 77+118.23. На овој деоници предвиђено је укупно 16 објеката распона >5м.
Од тога у трупу аутопута 9 (збирне дужине 400м), изнад аутопута 6 (збирне дужине 400м) и један на краку петље “Љиг” преко истоимене реке.
Такође, од значајнијих објеката на овој деоници пројектован је и тунел ’’Бранчић’’ приближне дужине 940м, петља Љиг као и паркиралишта на км 71+675 (десно) и
71+925 (лево).
Поред претходног на траси ове деонице аутопута пројектовано је и 71 пропуст (плочастих и цевастих), затим измештање категорисаних и некатегорисаних путева као
и регулације водотока.

Циљ 1: Завршетак изградње аутопута
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2014

1

100

-

1. Проценат изведених
радова
Koментар: Деоница 3:
Предметна деоница
простире се на дужини од
26.23 км и то од км
14+416.19 до км 40+645.28.
Траса аутопута је
пројектована кроз брањено
подручје Колубарског слива,
пројектом је предвиђена
заштита трупа аутопута
од великих вода. Предвиђена
је изградња денивелисане
раскрснице "Уб" типа
“труба” са наплатним
платоом на самом крају
деонице на км 40+200. На
траси је пројектовано 14
друмских армиранобетонских мостова. Укупна
дужина пројектованих
мостова износи Л=2192м.
поред тога пројектовано је
14 рамовских пропуста
отвора 5м као и два
цеваста пропуста отвора
Ø2000. За заштиту од буке
предвиђа се изградња 13
заштитних конструкција
укупне дужине 3584м. На
предметној деоници
аутопута пројектовано је
обострано паркиралиште
на км 24+450.00. Предвиђена
је израда око 200м трупа
девијације 1 од филтерског
пепела први пут у Србији.
Деоноица 5: Предметна
деоница је укупне дужине
Л=23.98 км и то од 53+139.91
до км 77+118.23. На овој
деоници предвиђено је
укупно 16 објеката распона
>5м. Од тога у трупу
аутопута 9 (збирне дужине
400м), изнад аутопута 6
(збирне дужине 400м) и један
на краку петље “Љиг” преко
истоимене реке.
Такође, од значајнијих
објеката на овој деоници
пројектован је и тунел
’’Бранчић’’ приближне
дужине 940м, петља Љиг
као и паркиралишта на км
71+675 (десно) и 71+925
(лево).
Поред претходног на траси
ове деонице аутопута
пројектовано је и 71
пропуст (плочастих и
цевастих), затим
измештање категорисаних
и некатегорисаних путева
као и регулације водотока
Извор верификације:
Привремене ситуације са
извештајем стручног
надзора 2015 - 20% 2016 –
35% 2017-30%

%
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Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5008 - Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-Рума
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године; Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године
Опис: Средства су намењена за израду пројектно - техничке документације која представља предуслов за почетак изградње предметне деонице. Усвојен је
Пројектни задатак за израду Идејног пројекта са Студијом оправданости. Пројекат ће се реализовати у периоду од две године. Након завршетка I фазе израде
пројектно-техничке документације биће дефинисана инвестициона вредност изградње деонице брзе саобраћајнице IБ реда број 13 Нови Сад – Рума. Саобраћајница
од Руме до Новог Сада од великог је значаја не само за саобраћајни систем Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије, већ и међународну мрежу путева.

Циљ 1: Стварање предуслова за почетак изградње предметне деонице
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

1

-

-

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Идејни пројекат са
Студијом оправданости
Koментар: Средства су
намењена за израду
пројектно - техничке
документације која
представља предуслов за
почетак изградње
предметне деонице. Усвојен
је Пројектни задатак за
израду Идејног пројекта са
Студијом оправданости.
Пројекат ће се реализовати
у периоду од две године.
Након завршетка I фазе
израде пројектно-техничке
документације биће
дефинисана инвестициона
вредност изградње деонице
брзе саобраћајнице IБ реда
број 13 Нови Сад – Рума.
Саобраћајница од Руме до
Новог Сада од великог је
значаја не само за
саобраћајни систем
Аутономне покрајине
Војводине и Републике
Србије, већ и међународну
мрежу путева
Извор верификације:
Позитиван извештај
републичке ревизионе
комисије

број

2016

Пројекат: 5010 - Израда Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну средину и Главног
пројекта I фазе наставка изградње ТПС Земун
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Уговор о Изради Идејног решења иновације комплекса ТПС Земун, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну
средину и Главног пројекта I фазе наставка изградње ТПС Земун
Опис: Израда техничке документације ради наставка изградње постројења за одржавање путничких кола и гарнитура у ТПС Земун у циљу завршетка и пуштања у
експлоатацију новог путничког система Београдског железничког чвора и ослобађања простора у Савском амфитеатру
Циљ 1: Завршетак израде пројектне документације
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2016

82,46

-

-

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Степен реализације
Уговора
Koментар: Извор верификације:
Позитиван извештај
републичке ревизионе
комисије

%

Пројекат: 5011 - Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра и Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта контејнерског терминала у Макишу
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра и Студије оправданости, Идејног и Главног пројекта контејнерског терминала у Макишу

Опис: Изградња робног терминала Београда и ослобађања простора у Савском амфитеатру
Циљ 1: Завршетак израде пројектне документације
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2016

82,49

-

-

1. Степен реализације
Уговора
Koментар: Извор верификације:
Позитиван извештај
републичке ревизионе
комисије

%
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Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5012 - Израда Студије оправданости са Идејним пројектом и Главног пројекта за денивелацију укрштаја железничке пруге бр.5 Београд-Шид-државна граница и државног
пута IIb реда број 319 на км 20+993, у Батајници
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Израда Студије оправданости са Идејним пројектом и Главног пројекта за денивелацију укрштаја железничке пруге бр.5 Београд-Шид-државна
граница и државног пута IIb реда број 319 на км 20+993, у Батајници
Опис: Изградња денивелисаног укрштања пруге и пута у циљу повећања безбедности железничког и друмског саобраћаја
Циљ 1: Завршетак израде пројектне документације
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2016

84,05

-

-

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Степен реализације
Уговора
Koментар: Извор верификације:
Позитиван извештај
републичке ревизионе
комисије

%

Пројекат: 5013 - Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања пута Београд-Сремчица у Железнику
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Уговор за Израду Идејног решења и Главног пројекта измештања пута Београд-Сремчица у Железнику
Опис: Изградња девијације пута у циљу денивелисаног укрштања пруге и пута и повећања безбедности железничког и друмског саобраћаја
Циљ 1: Завршетак израде пројектне документације
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2016

82,47

-

-

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Завршетак израде
пројектне документације
Koментар: Извор верификације:
Позитиван извештај
републичке ревизионе
комисије

%

Пројекат: 5015 - Пројекат мађарско - српске железнице
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020. године, Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године, Генерални (мастер) план развоја транспорта у Републици Србији од 2009. до 2027. године, План развоја
железничког , друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године, Стратегија инфраструктурног и
институционалног развоја железничког сектора у Републици Србији у периоду од 2012. до 2021. године, Национални програм јавне железничке инфраструктуре за
период од 2017. до 2021. године, Меморандум о сарадњи на пројекту мађарско - српске железнице између Националне комисије за развој и реформе НР Кине,
Министарства спољних послова и трговине Мађарске и Министарства грађевинартства, саобраћаја и инфраструктуре РС и Комерцијални уговор о модернизацији и
реконструкцији мађарско – српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар – Стара Пазова, закључен између Владе Републике
Србије, Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд и „JV China Railway International
Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd“
Опис: Пројекат на територији Републике Србије (деонице: Београд Центар – Стара Пазова и Нови Сад – Суботица – Државна граница) подразумева реконструкцију,
модернизацију и изградњу двоколосечне пруге за мешовити саобраћај са елементима трасе и електротехничким постројењима прилагођеним за брзину 200 km/h.
Пруга ће бити изграђена у складу са европским прописима и стандардима и испуњавати потребне услове да буде саставни део Трансевропске транспортне мреже
(TEN-T).
Циљ 1: Модернизација пруге Београд-Будимпешта
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

-

-

-

-

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

3240054

4.354.362

4.354.362

1. Број километара
изграђене пруге
Koментар: Извор верификације:
Железнице Србије АД

км

Циљ 2: Интероперабилна пруга у Трансевропској транспортној мрежи пруга великих брзина
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број превезених путника
Koментар: Пројекат на
територији Републике
Србије (деонице: Београд
Центар – Стара Пазова и
Нови Сад – Суботица –
Државна граница)
подразумева
реконструкцију,
модернизацију и изградњу
двоколосечне пруге за
мешовити саобраћај са
елементима трасе и
електротехничким
постројењима
прилагођеним за брзину 200
km/h. Пруга ће бити
изграђена у складу са
европским прописима и
стандардима и испуњавати
потребне услове да буде
саставни део Трансевропске
транспортне мреже (TEN-T)
Извор верификације: -

Број путника

2013

478.419

192

2. Количина превезене
робе
Koментар: Пројекат на
територији Републике
Србије (деонице: Београд
Центар – Стара Пазова и
Нови Сад – Суботица –
Државна граница)
подразумева
реконструкцију,
модернизацију и изградњу
двоколосечне пруге за
мешовити саобраћај са
елементима трасе и
електротехничким
постројењима
прилагођеним за брзину 200
km/h. Пруга ће бити
изграђена у складу са
европским прописима и
стандардима и испуњавати
потребне услове да буде
саставни део Трансевропске
транспортне мреже (TEN-T)
Извор верификације: -

Тона робе

2014

9620309

24456585

31196490

31196490

Пројекат: 5017 - Извођење дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија-петља Суботица Југ
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: План развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године
Опис: Предметна деоница-У-крак, подељена је на секторe и то:
сектор 1: ГП "Келебија" од km 1+320.00 - укрштај државног пута IБ реда број 12 (Е662)
сектор 2: укрштај државног пута IБ реда број 12 (Е662)- укрштај државног пута II А реда број 100 (М22.1)
сектор 3: Укрштај државног пута II А реда број 100 (М22.1)– петља „Суботица
Југ“ (укрштај IА реда број 1)
Циљ 1: Зaвршетак изградње
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

%

2016

10

100

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат изведених
радова
Koментар: Предметна
деоница-У-крак, подељена је
на секторe и то:
сектор 1: ГП "Келебија" од
km 1+320.00 - укрштај
државног пута IБ реда број
12 (Е662)
сектор 2: укрштај државног
пута IБ реда број 12 (Е662)укрштај државног пута II А
реда број 100 (М22.1)
сектор 3: Укрштај државног
пута II А реда број 100
(М22.1)– петља „Суботица
Југ“ (укрштај IА реда број 1)
Извор верификације:
Извештај стручног надзора

Пројекат: 5018 - Изградња аутопута Е-763, деоница Сурчин-Обреновац
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Плански документ:Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран, деоница Обреновац-Пожега и
Споразум о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине
Комерцијални уговор о пројектовању и изградњи аутопута Е-763, деоница Сурчин-Обреновац
Опис: Деоница Сурчин-Обреновац је последња карикa, која недостаје аутопуту Е-763, Београд-Јужни Јадран, јер ће њеном изградњом, не само Београд добити
излаз на море, него и Будимпешта ће преко Београда , аутопутем Е-763 ( Коридор 11- Београд-Јужни Јадран) изаћи на море. Деоница Сурчин-Обреновац, као део
Коридора 11-Београд-Јужни Јадран омогућава да се повеже Бар, односно Црна Гора преко обилазнице око Београда на аутопут Е-70, (Београд-Загреб) са Загребом и
западном Европом.Северна Европа ће се преко Будимпеште, аутопутем Е-75, обилазницом око Београда и Деоницом Сурчин-Обреновац, која се наставља на
Коридор 11, повезати са Јадранским морем.
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Циљ 1: Завршетак деонице како би се обезбедила употреба дела аутопута Е-763, од Београда до Прељине у дужини од 120 км
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

70

100

1. Степен изведених радова
Koментар: Деоница СурчинОбреновац је последња
карикa, која недостаје
аутопуту Е-763, БеоградЈужни Јадран, јер ће њеном
изградњом, не само Београд
добити излаз на море, него и
Будимпешта ће преко
Београда , аутопутем Е-763
( Коридор 11- Београд-Јужни
Јадран) изаћи на море.
Деоница Сурчин-Обреновац,
као део Коридора 11-БеоградЈужни Јадран омогућава да
се повеже Бар, односно Црна
Гора преко обилазнице око
Београда на аутопут Е-70,
(Београд-Загреб) са Загребом
и западном Европом.Северна
Европа ће се преко
Будимпеште, аутопутем Е75, обилазницом око
Београда и Деоницом СурчинОбреновац, која се наставља
на Коридор 11, повезати са
Јадранским морем.
Извор верификације:
Извештај Стручног надзора

%

2017

20

45

Пројекат: 5019 - Изградња београдске обилазнице на аутопуту E-70/E-75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 6)
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године, Генерални план града Београда до 2021. године, Споразум о економској и техничкој
сарадњи у области инфраструктуре између Владе РС и Владе Народне Републике Кине, Комерцијални уговор о пројекту изградње београдске обилазнице на
аутопуту Е70/Е75, деоница: Мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ поток (Сектори 4,5 и 6) између Републике Србије, коју засупа Влада РС

Опис: Укупна дужина предметне деонице је 19.5 км. Од главних објеката који се налазе на траси издвајају се 4 тунела, укупне дужине 2760 метара, 22 моста (само
један краћи од 50 м) укупне дужине 5307 метара, две петње и један чвор. Деоница је подељена на 3 сектора и то :
Сектор 4, део од Остружничког моста до петље Орловача дужине 7 км, за коју је оквиру прве фазе изграђена десна страна аутопута и земљани радови на левој
страни. Извођач је у обавези да заврши другу фазу која подразумева изградњу леве стране аутопута и мостове 9, 10 и 11 као и пробијање леве тунелске цеви за
тунеле Липак и Железник.
Сектор 5, део од петље Орловача до тунела Стражевица дужине 3 км за коју је оквиру прве фазе изграђена десна страна аутопута и земљани радови на левој страни.
Извођач је у обавези да изгради леву страну и пројектује и изгради мостове 13, 14 и 15 као и леву тунелску цев тунела Стражевица.
Сектор 6, део од тунела Стражевица до Бубањ потока, дужине 9,5 км за који је извођач у обавези изгради аутопут у пуном профилу, 16 мостова, тунел Бели Поток ,
петљу Авала и чвор Бубањ Поток
Циљ 1: Завршетак обилазнице око Београда
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

25

50

75

1. Проценат изведених
радова
Koментар: Укупна дужина
предметне деонице је 19.5
км. Од главних објеката који
се налазе на траси издвајају
се 4 тунела, укупне дужине
2760 метара, 22 моста
(само један краћи од 50 м)
укупне дужине 5307 метара,
две петње и један чвор.
Деоница је подељена на 3
сектора и то :
Сектор 4, део од
Остружничког моста до
петље Орловача дужине 7
км, за коју је оквиру прве
фазе изграђена десна
страна аутопута и
земљани радови на левој
страни. Извођач је у обавези
да заврши другу фазу која
подразумева изградњу леве
стране аутопута и
мостове 9, 10 и 11 као и
пробијање леве тунелске
цеви за тунеле Липак и
Железник.
Сектор 5, део од петље
Орловача до тунела
Стражевица дужине 3 км за
коју је оквиру прве фазе
изграђена десна страна
аутопута и земљани радови
на левој страни. Извођач је у
обавези да изгради леву
страну и пројектује и
изгради мостове 13, 14 и 15
као и леву тунелску цев
тунела Стражевица.
Сектор 6, део од тунела
Стражевица до Бубањ
потока, дужине 9,5 км за
који је извођач у обавези
изгради аутопут у пуном
профилу, 16 мостова, тунел
Бели Поток , петљу Авала и
чвор Бубањ Поток
Извор верификације:
Извештај стручног надзора

%
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Пројекат: 5020 - Изградња аутопута Е-80, деонице: Просек-Црвена Река и Чифлик-Пирот и аутопута Е-75, деонице Грделица-Царичина Долина и Царичина Долина- Владичин Хан

Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Закона о потврђивању финансијског уговора између Републике Србије и Европске Инвестиционе банке, Коридор Х, аутопут Е75 (SERAPIS number 20060324) и Закон о потврђивању финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Коридор Х, аутопут Е80 фаза 1 (SERAPIS number 20080546)
Опис: Пројекат обухвата изградњу 75км аутопута Е75, делимично на новој, а делимично на постојећој траси, између Грабовнице и Левосоја у јужној Србији.
Обухвата извођење радова на деоници Грделица (Горње Поље)-Царичина долина и деоници Царичина долина-Владичин Хан.
Пројекат обухвата изградњу нове секције аутопута од 36км у источној Србији између Просека (у близини града Ниша) и Чифлика на правцу према државној граници
са Републиком Бугарском. Извођење радова се одвија на деоници Просек-Тунел Банцарево-Црвена река (ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3) и деоници Чифлик-Суково-Пирот
(Исток) (ЛОТ1 и ЛОТ2).
Из наведеног Споразума финансиран је Надзор над извођењем радова:
- Аутопут Е75, изградња тунела Манајле и тунела Предејане (ЛОТ3 и ЛОТ4)
- Аутопут Е75, изградња деоница Грделица (Горње поље) – тунел Манајле - Царичина долина и Царичина долина - Тунел Предејане (ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ5)
- Аутопут Е80, изградња деоница Чифлик – Суково – Пирот (Исток) (ЛОТ1 и ЛОТ2) и Паралелни – некомерцијални пут Бела Паланка –Пирот (Запад).
Циљ 1: Завршетак изградње деонице
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

2017

-

-

-

1. Степен изграђености
Koментар: Извор верификације: -

%

Пројекат: 5021 - Изградња аутопута Е-75, деонице: Грабовница-Грделица и Владичин Хан-Доњи Нерадовац и изградња аутопута Е-80 деонице: Ниш-Димитровград и обилазница око
Димитровграда
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Споразума о зајму (пројекат аутопут Коридор Х) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (LOAN NUMBER 7746-YF и 8655-YF )

Опис: Пројекат обухвата:
- извођење радова на аутопутном правцу Е75 (Коридор X) следећим деоницама: Грабовница-Грделица (Горње Поље), Тунел Манајле-Владичин Хан (ЛОТ 6), Деоница
Владичин Хан – Превалац – Суви До – Доњи Нерадовац (ЛОТ1, ЛОТ2 и ЛОТ3)
- извођење радова на аутопутном правцу Е80 (Коридор 10) на следећим деоницама: Обилазница Димитровграда (ЛОТ 1 изградња трасе, ЛОТ 2 изградња мостова и
ЛОТ 3 изградња и опремање тунела Прогон и Пржојна Падина)
- помоћ при имплементацији и институционална подршка.
Из средстава Зајма финансирају се и:
- Надзори над извођењем радова на изградњи аутопута: Е75 (за деонице: Грабовница-Грделица, Грделица – Царичина Долина, Царичина Долина – Владичин Хан,
Владичин Хан-Доњи Нерадовац, Доњи Нерадовац-Српска Кућа) и Е80 (за деонице: Просек-Црвена Река, Црвена Река-Чифлик, Чифлик – Пирот (исток), Паралелни
некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (Запад), Пирот (Исток)-Димитровград, Обилазница Димитровграда).
- Безбедност путева (набавка робе, опреме, техничке помоћи и обуке)
Циљ 1: Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

-

2017

2017

-

-

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Koментар: Извор верификације: -

Пројекат: 5022 - Изградња аутопута Е-80, деонице: Црвена Река-Чифлик и Пирот (исток)-Димитровград и Паралелни некомерцијални пут Бела Паланка - Пирот (Запад)
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Споразума о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Operation Number 39750
Опис: Намена Пројекта је да се Зајмопримцу помогне приликом развоја мреже кључних саобраћајница у Србији у циљу унапређења трговине и регионалне
интеграције, као и да би се искористио транзитни потенцијал који обухвата изградњу нових деоница на краку Хц Коридора Х од Ниша до Димитровграда и то:
- Деоница Црвена река - Чифлик
- Деоница Пирот (Исток) - Димитровград
- Паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (Запад)

Циљ 1: Завршетак изградње деонице
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2019

0

-

-

-

1. Степен изграђености
Koментар: Извор верификације: -

%

Пројекат: 5023 - Рехабилитација путева и унапређење безбедности саобраћаја
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Република Србија склопила је 27. новембра 2013 године споразуме са три Међународне финансијске институције (МФИ) и то: Споразум о Зајму са
Међународном банком за обнову и развој (ИБРД), Европском инвестиционом банком (ЕИБ) и Европском банком за обнову и развој (ЕБРД). На седници од 19. јуна
2014. године, Народна Скупштина је усвајањем закона о потврђивању споразума ратификовала сва три Споразума. Допунским уговорима Република Србија је 19.
септембра 2014. године потписала са Јавним предузећем „Путеви Србије“ у случају зајма ИБРД, тј. 28. новембра 2014. године у случају ЕБРД зајма, којима су
средства ових зајмова дата су на располагање Јавном предузећу „Путеви Србије“ за потребе имплементације пројекта у складу са Споразумима о пројекту које је
Јавно предузеће „Путеви Србије“ потписало са Европском банком за обнову и развој и Светском банком 9. децембра 2013. године.

Опис: Средства су намењена за пројекат рехабилитације путева и безбедност саобраћаја.
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Циљ 1: Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

2018

-

-

-

-

1. Koментар: Извор верификације: -

Пројекат: 5025 - Изградња железничке инфраструктуре и набавка дизел моторних возова
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, Генерални
(мастер) план развоја транспорта у Републици Србији од 2009. до 2027. године, План развоја железничког , друмског, водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године и Национални програм јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године

Опис: Анекс 1 - Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна
Анекс 2 - Реконструкција 6 деоница на коридору X: Анекс 2.1. - обухвата извођење радова на деоницама „СЕВЕРˮ; Анекс 2.2. - обухвата извођење радова на
деоницама „ЈУГˮ
Анекс 3 - Реконструкција и модернизација деонице Стара Пазова - Нови Сад: Анекс 3.1. за Објекат: Изградња вијадукта у км 59+159,40 и тунела "Чортановци"; Анекс
3.2. Радови на изградњи отворене пруге
Анекс 4 - Реконструкција пруге Београд- Врбница (граница Црне Горе) - Анекс 4.1. деоница Ресник – Ваљево
Анекс 5 - Испорука дизелмоторних возова
Циљ 1: Реконструкција и модернизација железничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова-Нови Сад
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат изведених
радова на деоници Стара
Пазова-Нови Сад
Извор верификације:
Извештаји АД
Инфраструктура железница
Србије о реализацији
пројекта

%

2018

0

25

25

25

%

2017

0

25

25

25

2. Проценат изведених
радова на тунелу и
вијадукту на деоници Стара
Пазова-Нови Сад
Koментар: Извор верификације:
Извештаји АД
Инфраструктура железница
Србије

Пројекат: 5026 - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији (програм III i V)
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Национална стратегија одрживог развоја, Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.године и Национална стратегија за
апроксимацију у области животне средине за Републику Србију
Опис: Програм се спроводи у циљу изградње 2 фабрике за пречишћавање пијаће воде и 2 фабрике за прераду и пречишћавања отпадних вода, као и
рехабилитације и проширење комуналног система водоснабдевања одвођења отпадних вода. Циљ програма је заштита здравља становништва у складу са
националном стратегијом и директивама ЕУ и Светске здравствене организације, као и обезбеђење заштите вода од загађења, побољшан квалитет реципијената у
које се испуштају отпадне воде, заштита изворишта воде за пиће од загађења изазваног испуштањем отпадних вода, изграђена комунална инфраструктура
неопходна за ефикасан рад система водоснабдевања и канализације у складу са ЕУ стандардима и законском регулативом.
Циљ 1: Развој комуналне инфраструктуре (водоснабдевање, пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом) и заштита животне средине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Степен реализације
Koментар: Програм се
спроводи у циљу изградње 2
фабрике за пречишћавање
пијаће воде и 2 фабрике за
прераду и пречишћавања
отпадних вода, као и
рехабилитације и
проширење комуналног
система водоснабдевања
одвођења отпадних вода.
Циљ програма је заштита
здравља становништва у
складу са националном
стратегијом и директивама
ЕУ и Светске здравствене
организације, као и
обезбеђење заштите вода
од загађења, побољшан
квалитет реципијената у
које се испуштају отпадне
воде, заштита изворишта
воде за пиће од загађења
изазваног испуштањем
отпадних вода, изграђена
комунална инфраструктура
неопходна за ефикасан рад
система водоснабдевања и
канализације у складу са ЕУ
стандардима и законском
регулативом
Извор верификације: -

%

2017

31

49%

196

71%

100%

Пројекат: 5027 - Реконструкција железничке пруге Ниш - Димитровград, деоница: Сићево - Станичење - Димитровград
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: План развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године, Национални
програм јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године и Генерални (мастер) план развоја транспорта у Републици Србији од 2009. до 2027.
године
Опис: Пројекат се састоји из три компоненте, грађевинску реконструкцију колосека, изградњу обилазне пруге око Ниша и електрификацију пруге од Ниша, преко
обилазне пруге до Димитровграда. Пројекат обухвата демонтажу постојећег колосека и сигнализационе опреме, обнову постојећег и изградњу новог трупа пруге,
модификација подужног профила и попречног пресека, продужетак корисне дужине станица, обнова постојећих и изградња нових грађевинских објеката, изградња
дренажне мреже; полагање новог колосека, постављање нове контактне мреже, 25kV 50H, модернизација и унапређивање опреме путних прелаза на деоницама
Сићево-Димитровград и Ниш-Црвени Крст и иградњу две нове станице на траси будуће обилазне пруге.
Пројекат реконструкције и модернизације пруге Ниш-Димитровград је од изузетног значаја за Републику Србију јер је ова пруга део Коридора 10 и представља везу
Србије и Бугарске којом се крећу велике количине робе из Турске и са Блиског истока, а поред тога овим пројектом би се отклонило неколико уских грла.
Такође, ова пруга је једини део Коридора 10 који није електрифициран, а због значаја Коридора 10 за Републику Србију, потребно је реконструисати и побољшати
овај пружни правац како би се подстакао транзит преко Србије као конкурентског правца Коридору 4. Такође електрификацијом пруге Ниш-Димитровград смањили
би се негативни маргинални трошкови (загађење ваздуха, климатске промене, бука, маргинални трошкови пута, саобраћајне незгоде, и др.)
Поред тога, овим пројектом се решава проблем нишког чвора, који је после београдског најважнији у железничком саобраћају као битно чвориште на југу Србије, а
изградњом обилазнице би се изместио железнички саобраћај из центра града.

Циљ 1: Реконструкција железничке пруге Ниш-Димитровград (грађевински радови са припремом за електрификацију деоница Сићево-Станичење-Димитровград)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат изведених
радова
Koментар: Пројекат се
састоји из три компоненте,
грађевинску реконструкцију
колосека, изградњу обилазне
пруге око Ниша и
електрификацију пруге од
Ниша, преко обилазне пруге
до Димитровграда.
Пројекат обухвата
демонтажу постојећег
колосека и сигнализационе
опреме, обнову постојећег и
изградњу новог трупа пруге,
модификација подужног
профила и попречног
пресека, продужетак
корисне дужине станица,
обнова постојећих и
изградња нових грађевинских
објеката, изградња
дренажне мреже; полагање
новог колосека, постављање
нове контактне мреже,
25kV 50H, модернизација и
унапређивање опреме
путних прелаза на
деоницама СићевоДимитровград и НишЦрвени Крст и иградњу две
нове станице на траси
будуће обилазне пруге
Извор верификације:
Извештаји АД
Инфраструктура железница
Србије о реализацији
пројекта
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0

5%
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Пројекат: 5028 - Изградња пруге Радинац - Смедерево - до нове Луке Смедерево
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Закон о планирању и изградњи , Закон о јавним набавкама, Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2025.
године и Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године
Опис: Изградња 5,5 километара јавне железничке електрифициране пруге омогућиће повезивање Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево са
националном железничком мрежом. Изградња ове пруге омогућиће и измештање постојећег колосека који пролази кроз центар Смедерева и који угрожава
безбедност грађана, животну средину, као и средњевековну Смедеревску тврђаву.
Циљ 1: Изградња 5,5 км пруге
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

км

2017

0

5,5

1. Број изграђених км
Koментар: Изградња 5,5
километара јавне
железничке
електрифициране пруге
омогућиће повезивање
Терминала за расуте и
генералне терете Луке
Смедерево са националном
железничком мрежом.
Изградња ове пруге
омогућиће и измештање
постојећег колосека који
пролази кроз центар
Смедерева и који угрожава
безбедност грађана,
животну средину, као и
средњевековну Смедеревску
тврђаву.
Извор верификације: -
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Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5029 - Реконструкција старог моста на граничном прелазу Љубовија - Братунац
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године, Влада РС је Закључком Владе 05 Број:018-3236/2017 од 06.04.2017. године, Споразум
између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и реконструкцији путних међудржавних мостова на граници између
Републике Србије и Босне и Херцеговине. Преговори у току.
Опис: Стари мост саграђен је пре 60 година и у изузетно је лошем стању. Мост се налази на државном путу ИБ реда број 28, деоница Зворник-Љубовија, преко реке
Дрине. Конструкција моста је челична и налази се у стању које угрожава стабилност објекта и безбедност учесника у саобраћају. Осветљење моста не постоји, што је
недопустиво имајући у виду да је ту гранични прелаз. Ширина коловоза је 6.00 м, а пешачких стаза 2x0,80м. Средтсва су потребна за реконструкцију моста, како би
се омогућио безбедан путнички саобраћај и саобраћај за теретна возила (који је забрањен) са обе стране реке Дрине.
Циљ 1: Почетак реконструкције старог моста на граничном прелазу Љубовија-Братунац
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

45

45

100

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Степен изведених радова
Koментар: Стари мост
саграђен је пре 60 година и у
изузетно је лошем стању.
Мост се налази на
државном путу ИБ реда број
28, деоница ЗворникЉубовија, преко реке Дрине.
Конструкција моста је
челична и налази се у стању
које угрожава стабилност
објекта и безбедност
учесника у саобраћају.
Осветљење моста не
постоји, што је
недопустиво имајући у виду
да је ту гранични прелаз.
Ширина коловоза је 6.00 м, а
пешачких стаза 2x0,80м.
Средтсва су потребна за
реконструкцију моста, како
би се омогућио безбедан
путнички саобраћај и
саобраћај за теретна
возила (који је забрањен) са
обе стране реке Дрине.
Извор верификације:
Извештај стручног надзора

%

2018

Пројекат: 5030 - Реконструкција моста на граничном прелазу - Каракај (Зворник)
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Основa за преговоре за склапање Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и
реконструкцији путних међудржавних мостова на граници између Републике Србије и Босне и Херцеговине, са предлогом текста Споразума.
Опис: Мост се налази на државном путу IБ реда број 26, преко реке Дрине у Малом Зворнику. Мост је у прихватљивом стању. Постоје већа оштећења дилатације
(део дилатације недостаје на пешачкој стази) у зонама Герберовог зглоба. Велико процуривање воде као и оштећење заштитног слоја и арматуре. Коловозна плоча
је покривена асфалтним застором на којем су уочене ударне рупе, колотрази као и пукотине. Покривка на пешачким стазама је ливени асфалт који је потклобучен,
испуцао а на појединим местима фали. Сливници су запушени а сливничке цеви кратке. Пешачка ограда је са почетним знацима корозије. Повезана је са стубовима
(бандерама) од осветљења који су у веома лошем стању, захваћени корозијом а део челика недостаје.
Средства су потребна за реконструкцију моста, како би се омогућио безбедан путнички и саобраћај за теретна возила, између Републике Србије и Босне и
Херцеговине.
Циљ 1: Почетак реконструкције моста на граничном прелазу – Каракај (Зворник)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.
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1. Степен изведених радова
Koментар: Мост је у
прихватљивом стању.
Постоје већа оштећења
дилатације (део дилатације
недостаје на пешачкој
стази) у зонама Герберовог
зглоба. Велико процуривање
воде као и оштећење
заштитног слоја и
арматуре. Коловозна плоча
је покривена асфалтним
застором на којем су уочене
ударне рупе, колотрази као и
пукотине. Покривка на
пешачким стазама је ливени
асфалт који је потклобучен,
испуцао а на појединим
местима фали. Сливници су
запушени а сливничке цеви
кратке. Пешачка ограда је са
почетним знацима корозије.
Повезана је са стубовима
(бандерама) од осветљења
који су у веома лошем
стању, захваћени корозијом
а део челика недостаје.
Извор верификације:
Извештај стручног надзора

%

2018
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Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5031 - Реконструкција моста краља Александра на реци Дрини
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Основa за преговоре за склапање Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и
реконструкцији путних међудржавних мостова на граници између Републике Србије и Босне и Херцеговине, са предлогом текста Споразума.
Опис: Мост краља Александра првог Карађорђевића спаја Зворник у Републици Српској и Мали Зворник у Србији. Мост је завршен након две године градње 1929.,
пуштен у саобраћај 1930. године и већ дуго је у јако лошем стању. Тренутно служи искључиво за прелаз пешака јер је због корозије и оштећења на више места,
крајем деведестих година забрањен саобраћај.
Циљ 1: Почетак реконструкције моста краља Александра у Малом Зворнику
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.
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Циљна вредност у 2021.
год.

1. Степен изведених радова
Koментар: Мост краља
Александра првог
Карађорђевића спаја Зворник
у Републици Српској и Мали
Зворник у Србији. Мост је
завршен након две године
градње 1929., пуштен у
саобраћај 1930. године и већ
дуго је у јако лошем стању.
Тренутно служи искључиво
за прелаз пешака јер је због
корозије и оштећења на
више места, крајем
деведестих година забрањен
саобраћај.
Извор верификације:
Извештај стручног надзора

%

2018

Пројекат: 5032 - Реконструкција моста на граничном прелазу - Шепак
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Основa за преговоре за склапање Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и
реконструкцији путних међудржавних мостова на граници између Републике Србије и Босне и Херцеговине, са предлогом текста Споразума.
Опис: Мост се налази на државном путу IБ реда број 26, преко реке Дрине близу Лознице. Мост је у генерално добром стању. Фреквенција саобраћаја на мосту је
велика те се често дешава да целом дужином моста у оба правца буду колоне возила које стоје. Горњи строј моста чини спрегнута конструкција која је у добром
стању. Асфалтни застор на коловозној плочи има пукотине које би требало испунити. Сливничке решетке су запушене па се вода задржава на коловозу. Покривка на
пешачким стазама је ливени асфалт који је у лошем стању, испуцао и потклобучен. Постоје оштећења покривке у зонама дилатација па су приметна процуривања
воде на обалним стубовима.
Средства су потребна за реконструкцију моста, како би се омогућио безбедан путнички саобраћај и саобраћај за теретна возила на граничном прелазу Шепак
(Република Србија)-Трбушница (Република Српска).
Циљ 1: Почетак реконструкције моста на граничном прелазу Шепак у општини Лозница
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.
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1. Степен изведених радова
Koментар: Мост је у
генерално добром стању.
Фреквенција саобраћаја на
мосту је велика те се често
дешава да целом дужином
моста у оба правца буду
колоне возила које стоје.
Горњи строј моста чини
спрегнута конструкција која
је у добром стању.
Асфалтни застор на
коловозној плочи има
пукотине које би требало
испунити. Сливничке
решетке су запушене па се
вода задржава на коловозу.
Покривка на пешачким
стазама је ливени асфалт
који је у лошем стању,
испуцао и потклобучен.
Постоје оштећења покривке
у зонама дилатација па су
приметна процуривања воде
на обалним стубовима.
Средства су потребна за
реконструкцију моста, како
би се омогућио безбедан
путнички саобраћај и
саобраћај за теретна
возила на граничном прелазу
Шепак (Република Србија)Трбушница (Република
Српска).
Извор верификације: -

%

2018
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Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5033 - Реконструкција моста на граничном прелазу - Скелани (Бајина Башта)
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Основa за преговоре за склапање Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и
реконструкцији путних међудржавних мостова на граници између Републике Србије и Босне и Херцеговине, са предлогом текста Споразума.
Опис: Мост се налази на државном путу IIА реда број 171 преко реке Дрине. Конструкција моста је челична захваћена корозијом. Неопходно је да се предузму
неопходне мере санације конструкције. Осветљење моста је лоше, што је недопустиво имајући у виду да је ту гранични прелаз. Преко моста теретна возила већ дуго
не прелазе у суседну државу, а да би прешла Дрину прелазе неколико стотина километара. Робна удаљеност тренутно износи око 450 км, а реконструкцијом моста
дужина транспорта робе биће свега један километар.
Средства су потребна за реконструкцију моста, како би се омогућио безбедан путнички саобраћај и саобрачај за теретна возила.
Циљ 1: Почетак реконструкције моста на граничном прелазу Скелани (Бајна Башта)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.
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10

60

100

1. Степен изведених радова
Koментар: Мост се налази
на државном путу IIА реда
број 171 преко реке Дрине.
Конструкција моста је
челична захваћена
корозијом. Неопходно је да се
предузму неопходне мере
санације конструкције.
Осветљење моста је лоше,
што је недопустиво имајући
у виду да је ту гранични
прелаз. Преко моста
теретна возила већ дуго не
прелазе у суседну државу, а
да би прешла Дрину прелазе
неколико стотина
километара. Робна
удаљеност тренутно
износи око 450 км, а
реконструкцијом моста
дужина транспорта робе
биће свега један километар.
Средства су потребна за
реконструкцију моста, како
би се омогућио безбедан
путнички саобраћај и
саобрачај за теретна
возила.
Извор верификације: -

%

2018

Пројекат: 5034 - Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина - Пожега
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Споразум о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, Закључак
Владе Републике Србије 05 Број 48-10859/2017-02 од 9. новембра 2017. године којим је усвојен текст Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на
изградњи аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега и Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015. године.
Опис: Извођење радова се односе на изградњу деоницe од Прељине до Пожеге у пуном профилу са припадајућим инжењерским објектима, петљама, тунелима и
мостовима. Каратеристично за ову деоницу је што пролази кроз веома тежак географски терен и због чега ће морати да се изграде бројни тунели и мостови (скоро
1/3 трасе чине мостови и тунели).
Овај пут има три тунела: Трбушани, Лаз и Муњино брдо, 32 моста, 11 надвожњака, и три петље, од чега је најважнији чвор Прилипац, који се налази на самом крају
деонице, одакле воде путеви ка Бољарима и Котроману
Циљ 1: Завршетак изградње деонице Прељина-Пожега
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

25

50

70

1. Степен изграђености
Koментар: Извођење радова
се односе на изградњу
деоницe од Прељине до
Пожеге у пуном профилу са
припадајућим инжењерским
објектима, петљама,
тунелима и мостовима.
Каратеристично за ову
деоницу је што пролази кроз
веома тежак географски
терен и због чега ће морати
да се изграде бројни тунели
и мостови (скоро 1/3 трасе
чине мостови и тунели).
Овај пут има три тунела:
Трбушани, Лаз и Муњино
брдо, 32 моста, 11
надвожњака, и три петље,
од чега је најважнији чвор
Прилипац, који се налази на
самом крају деонице, одакле
воде путеви ка Бољарима и
Котроману
Извор верификације:
Извештај стручног надзора

%

200

Пројекат: 5035 - Изградња аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Закон о Просторном плану
Просторни план посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761 (Уредба о утврђивању Просторног плана посебне намене инфраструктурног коридора
аутопута Е-761)
Опис: Саобраћајница од Појата до Прељине - Моравски коридор је од изузетног значаја јер повезује централне делове Републике Србије са два најважнија путна
правца Коридорима 10 и 11. Изградњом ове саобраћајнице биће повећана доступност општинским центрима, привредним зонама и туристичким дестинацијама.
Будући аутопут биће изграђен на постојећој траси државног пута првог реда М-5 и повезиваће сва већа насеља у региону - Ћићевац, Сталаћ, Крушевац, Трстеник,
Врњачку Бању, Краљево и Чачак, Дужина деонице - 110 км.
Циљ 1: Завршетак деонице
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2019

10

30

60

100

1. Степен изграђености
Koментар: Саобраћајница од
Појата до Прељине Моравски коридор је од
изузетног значаја јер
повезује централне делове
Републике Србије са два
најважнија путна правца
Коридорима 10 и 11.
Изградњом ове
саобраћајнице биће повећана
доступност општинским
центрима, привредним
зонама и туристичким
дестинацијама. Будући
аутопут биће изграђен на
постојећој траси државног
пута првог реда М-5 и
повезиваће сва већа насеља
у региону - Ћићевац, Сталаћ,
Крушевац, Трстеник,
Врњачку Бању, Краљево и
Чачак, Дужина деонице - 110
км
Извор верификације:
Извештај стручног надзора

Пројекат: 5036 - Изградња станова за припаднике снага безбедности
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
Опис: Имајући у виду значај и оджговорност посла који припадници снага безбедности обављају, као и њихов значај за безбедност читаве државе, а полазећи од
тога дфа је највећи број нерешених стамбених потреба запослених у државним органима, управо међу припадницим снага безбедности, који деценијама нису
успели да трајно реше своје стамбено питање, одлучено је да се исто системски реши кроз пројекат Изградње станова за припаднике снага безбедности.

Циљ 1: Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

м2

2018

-

-

-

-

1. Извор верификације: -

201

Пројекат: 5038 - Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 1”
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2025. године, Стратегија развоја железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године, Генерални план и Студија изводљивости за унутрашњи водни транспорт у
Србији (2006) и Генерални мастер план транспорта у Србији (2009)
Опис: Бродска преводница у саставу ХЕ „Ђердап 1“ непрекидно је у употреби од 1970. године.
Циљ 1: Смањење времена превођења бродова
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

1 час и 10 минута

1 час и 10 минута

1 час и 10 минута

28 минута

1. Време потребно за
превођење
Koментар: Бродска
преводница у саставу ХЕ
„Ђердап 1“ непрекидно је у
употреби од 1970. године.
Адаптацијом бродске
преводнице у саставу ХЕПС
Ђердап 1, као објекта
безбедности пловидбе,
побољшаће се технички
услови пловидбе и
безбедност превођења
бродова са једног нивоа на
други. Пројекат обухвата
замену електрохидрауличке
и хидромеханичке опреме,
реконструкцију контролног
торња, као и багеровање
приступних пловних путева
у оквиру предпристаништа
ове преводнице.
Пројектом ће бити знатно
повећана функционалност
бродске преводнице у смислу
скраћивања потребног
времена за реализацију
операције превожења
бродова, што ће имати
позитивне ефекате на
укупну пловидбу на Дунаву,
као и на развој индустрије и
економије у региону. Поред
тога, биће продужен радни
век ове преводнице за 35
година.
Циљна група Пројекта су
МГСИ, ЕПС, бродарске
компаније, луке и власници
роба које се превозе
унутрашњим водним
путевима
Извор верификације: -

час

Пројекат: 5039 - Имплементација система хидро-метео станица и система надзора клиренса мостова
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године
Опис: Циљ пројекта је да омогући увођење мреже хидро-метео станица које ће поред података о водостају и температури воде, пружати податке о брзини, правцу и
смеру ветра, температури ваздуха, висини таласа, видљивости, присуству количине падавина у одређеном периоду времена. Постојећа мрежа од 9 водомерних
станица на 588км речног тока Дунава, очитава једном дневно податке само о водостају и температури воде. Кроз систем хидро-метео станице мериће се и протицај
воде у појединим тачкама, што је од кључне важности за пружање актуелне прогнозе водостаја, као и за хидролошко моделовање.

Циљ 1: Инсталација мреже хидро-метео станица
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

0

7

14

1. Број инсталираних хидрометео станица
Koментар: Циљ пројекта је
да омогући увођење мреже
хидро-метео станица које
ће поред података о
водостају и температури
воде, пружати податке о
брзини, правцу и смеру
ветра, температури
ваздуха, висини таласа,
видљивости, присуству
количине падавина у
одређеном периоду времена.
Постојећа мрежа од 9
водомерних станица на
588км речног тока Дунава,
очитава једном дневно
податке само о водостају и
температури воде. Кроз
систем хидро-метео
станице мериће се и
протицај воде у појединим
тачкама, што је од кључне
важности за пружање
актуелне прогнозе
водостаја, као и за
хидролошко моделовање.
Извор верификације: -

комад

202

Пројекат: 5040 - Успостављање VTS и VHF радио-телефонског система на унутрашњим водним путевима Републике Србије
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године и Стратегија
развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2025. године
Опис: Пројекат има за циљ унапређење управљања и контроле саобраћаја на унутрашњим водним путевима и стварање услове за промену, односно
модернизацију режима обављање административних процедура везаних за прелазак државне граница у међународном речном саобраћају.
Пројекат ће обухватити набавку и инсталацију опреме потребне за надзор саобраћаја, као и за комуникацију са пловилима из контролног центра, у коме ће
оператери 24 сата дневно вршити контролу и управљање саобраћајем.
Циљне групе пројекта су МГСИ, граничне службе и бродарске компаније.
Циљ 1: Инсталација система VHF радио везе и опреме за надзор саобраћаја у VTS центру
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

0

5

10

1. Број радио уређаја у ЛК
Koментар: Пројекат има за
циљ унапређење управљања
и контроле саобраћаја на
унутрашњим водним
путевима и стварање
услове за промену, односно
модернизацију режима
обављање
административних
процедура везаних за
прелазак државне граница у
међународном речном
саобраћају.
Пројекат ће обухватити
набавку и инсталацију
опреме потребне за надзор
саобраћаја, као и за
комуникацију са пловилима
из контролног центра, у
коме ће оператери 24 сата
дневно вршити контролу и
управљање саобраћајем.
Циљне групе пројекта су
МГСИ, граничне службе и
бродарске компаније.
Извор верификације: -

комад

2018

Пројекат: 5041 - Проширење капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2025. године и Стратегија развоја железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године
Опис: Реализација пројекта проширења капацитета терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево има за циљ да Република Србија добије модеран
терминал за расуте и генералне терете.
У складу са захтевима за коришћењем услуга унутрашњег водног транспорта од стране привредних субјеката који се налазе у ширем залеђу града Смедерева,
терминал за расуте и генералне терете Луке Смедерево се пројектује за претовар 5.000.000 тона пре свега угља, кокса, синтер руде + концентрата, лигнита,
алуминијумских блокова, жица, траке, дробљеног креча, челик хладно и топло ваљаног челика, итд. Поред наведених врста расутих и генералних терете, у саставу
терминала се планирају лучки капацитети за претовар речних агрегата, као и мањих количина контејнера.
Пројекат ће се реализовати изградњом лучке инфраструктуре од стране Републике Србије, као и доделом лучке концесије за изградњу лучке супраструктуре,
одржавање лучке инфраструктуре и управљање Терминалом.
Циљна група Пројекта су град Смедерево, привредна друштва која послују у залежу Луке Смедерево, Агенција за управљање лукама, као и лучки концесионар.

203

Циљ 1: Повећање обима претовара робе у Луци Смедерево
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

2017

1,9 милиона тона претовара

2,9 милина тона

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Количина претовара
робе на Терминалу
Koментар: Реализација
пројекта проширења
капацитета терминала за
расуте и генералне терете
Луке Смедерево има за циљ
да Република Србија добије
модеран терминал за
расуте и генералне терете.
У складу са захтевима за
коришћењем услуга
унутрашњег водног
транспорта од стране
привредних субјеката који се
налазе у ширем залеђу града
Смедерева, терминал за
расуте и генералне терете
Луке Смедерево се
пројектује за претовар
5.000.000 тона пре свега
угља, кокса, синтер руде +
концентрата, лигнита,
алуминијумских блокова,
жица, траке, дробљеног
креча, челик хладно и топло
ваљаног челика, итд. Поред
наведених врста расутих и
генералних терете, у
саставу терминала се
планирају лучки капацитети
за претовар речних
агрегата, као и мањих
количина контејнера.
Пројекат ће се реализовати
изградњом лучке
инфраструктуре од стране
Републике Србије, као и
доделом лучке концесије за
изградњу лучке
супраструктуре,
одржавање лучке
инфраструктуре и
управљање Терминалом.
Циљна група Пројекта су
град Смедерево, привредна
друштва која послују у
залежу Луке Смедерево,
Агенција за управљање
лукама, као и лучки
концесионар.
Извор верификације: -

количина претовара у Луци
Смедерево

3,1 милиона тона претовара 3,4 милиона тона претовара

Пројекат: 5042 - Вађење потонуле немачке флоте из Другог светеског рата
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2025. године, Стратегија развоја железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године, Генерални план и Студија изводљивости за унутрашњи водни транспорт у
Србији (2006) и Генерални мастер план транспорта у Србији (2009)
Опис: Циљ пројекта је да се уклањањем потопљених бродова код Прахова оствари значајно повећање протицајног профила реке Дунав на том сектору, а самим тим
и бољи услови за безбедно одвијање водног саобраћаја, посебно у периодима године са израженим ниским водостајима. Деминирањем и уклањањем
неексплодираних убојних средстава (UXO и EOD) са потопљених бродова који су део немачке ратне флоте, што представља прву фазу у реализацији овог пројекта,
биће већ у овој раној фази отклоњена опасност за људе и животну средину, као и за бродове.
Циљ 1: Повећање протицајног профила Дунава
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

0

0

8

1. Број извађених бродова
Koментар: Циљ пројекта је
да се уклањањем
потопљених бродова код
Прахова оствари значајно
повећање протицајног
профила реке Дунав на том
сектору, а самим тим и
бољи услови за безбедно
одвијање водног саобраћаја,
посебно у периодима године
са израженим ниским
водостајима. Деминирањем
и уклањањем
неексплодираних убојних
средстава (UXO и EOD) са
потопљених бродова који су
део немачке ратне флоте,
што представља прву фазу
у реализацији овог пројекта,
биће већ у овој раној фази
отклоњена опасност за
људе и животну средину, као
и за бродове
Извор верификације: -

комад

Пројекат: 5043 - Изградња аутопута Е-761 Београд-Сарајево
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године
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Опис: Пројекат подразумева изградњу аутопута од Београда до Сарајева преко Пожеге, Ужица и Котромана у дужини од око 60 км, као и од Сарајева до Београда, а
на територији РС, преко Сремске Раче до Кузмина у дужини од око 17 км, са мостом преко реке Саве.
Циљ 1: Завршетак изградње деонице
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2019

-

5

10

30

1. Степен изграђености
Koментар: Извор верификације:
Извештај стручног надзора

%

Пројекат: 5044 - Реконструкција државног пута IIа реда, број 203, Нови Пазар - Тутин
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: - Споразум о сарадњи у инфраструктурним пројектима између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске који је закључен 26. октобра 2009.
године
- Меморандум о разумевању о сарадњи између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије и ТАSYAPI, који је потписан у
Истанбулу 06. маја 2018. године
- Оквирни споразум између Владе Републике Србије и ТАSYAPI, који је потписан у Београду 21. септембра 2018. године на основу закључка 05 Број: 48-8794/2018-1
од 20.09.2018. године којим се усваја текст Оквирног споразума и којим се овлашћује проф. др Зорана З. Михајловић, потпредседник Владе и министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да у име Владе, потпише Оквирни споразум из тачке 1. овог закључкa.
- Комерцијални уговор за израду плана детаљне регулације, пројектне документације и извођење радова на реконструкцији државног пута IIa реда, бр. 203, Нови
Пазар – Тутин између Владе Р. Србије, ЈП „Путеви Србије“ и „TASYAPI” Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S. потписан дана 29.10.2018. године на основу закључка
Владе 05 Број: 48-10192/2018-1 од 25. октобра 2018. којим се усваја текст Комерцијалног уговора и којим се овлашћује проф. др Зорана З. Михајловић,
потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да у име Владе потпише комерцијални уговор.
Опис: Извођење радова на реконструкцији државног пута IIa реда, бр. 203, Нови Пазар – Тутин
Циљ 1: Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

2018

-

-

-

-

1. Koментар: Извор верификације: -

Пројекат: 5045 - Изградња саобраћајнице Рума - Шабац - Лозница
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Закон о Просторном плану Републике Србије, Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21
Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница
Опис: Нова саобраћајница Нови-Сад-Рума-Шабац-Лозница почиње на територији Петроварадина а завршава се на обилазници Лознице у зони граничног прелаза
Шепак. Шире посматрано, предметни путни правац повезује АП Војводину са западним делом Републике Србије, односно веома важне административне и
регионалне центре као што су Нови Сад, Рума, Шабац, Лозница и источне делове Босне и Херцеговине.
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Циљ 1: Побољшања инфраструктутрне повезаности АП Војводина и Централне Србије, а у склопу међурегионалне сарадње са БиХ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

40

70

1. Степен изграђености
Koментар: Нова брза
саобраћајница Нови-СадРума-Шабац-Лозница почиње
на територији
Петроварадина а завршава
се на обилазници Лознице у
зони граничног прелаза
Шепак. Шире посматрано,
предметни путни правац
повезује АП Војводину са
западним делом Републике
Србије, односно веома важне
административне и
регионалне центре као што
су Нови Сад, Рума, Шабац,
Лозница и источне делове
Босне и Херцеговине. Дужина
деонице планиране за
изградњу износи 55 км
Извор верификације:
Извештај стручног надзора

%

2019

10

10

Пројекат: 5046 - Реализација пројеката железничке инфраструктуре
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Генерални (мастер) план развоја транспорта у Републици Србији од 2009. до 2027. године, Национални програм јавне железничке инфраструктуре за
период од 2017. до 2021. године, План развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у РС од 2015. до 2020. године

Опис: Предмет пројекта представља извођење радова и испоруку материјала и опреме на деоници Стара Пазова-Нови Сад у дужини од 40,4 км, без следећих
радова:
- на електротехничкој инфраструктури (постројења електровуче, контактна мрежа, сигнализација и телекомуникација) за брзину до 200 km/h;
- радова на изградњи архитектонско-грађевинских и пратећих објеката;
- погонских електроенергетских објеката;
- извођење на регулацији водотока и уређењу пружног појаса
Циљ 1: Јачање регионалних инфраструктурних веза, повећање брзина саобраћања возова, већу мобилност људи и већу робну размену железничким саобраћајем
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Проценат изведених
радова
Koментар: Предмет
пројекта представља
извођење радова и испоруку
материјала и опреме на
деоници Стара Пазова-Нови
Сад у дужини од 40,4 км, без
следећих радова:
- на електротехничкој
инфраструктури
(постројења електровуче,
контактна мрежа,
сигнализација и
телекомуникација) за брзину
до 200 km/h;
- радова на изградњи
архитектонскограђевинских и пратећих
објеката;
- погонских
електроенергетских
објеката;
- извођење на регулацији
водотока и уређењу
пружног појаса
Извор верификације: -

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2019

0

33%

33%

33%

%

2019

0

70

30

-

2. Проценат израђене
документације
Koментар: Предмет
пројекта представља
извођење радова и испоруку
материјала и опреме на
деоници Стара Пазова-Нови
Сад у дужини од 40,4 км, без
следећих радова:
- на електротехничкој
инфраструктури
(постројења електровуче,
контактна мрежа,
сигнализација и
телекомуникација) за брзину
до 200 km/h;
- радова на изградњи
архитектонскограђевинских и пратећих
објеката;
- погонских
електроенергетских
објеката;
- извођење на регулацији
водотока и уређењу
пружног појаса
Извор верификације: -

Пројекат: 5047 - Програм управљања чврстим отпадом
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Национална стратегија одрживог развоја, Стратегија управљања отпадом и Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за
Републику Србију
Опис: Циљ програма је унапређење комуналне инфраструктуре ради ефикасног управљања комуналним чврстим отпадом у изабраним градовима у складу са
Страгегијом управљања отпадом и средњерочним планом за транспозицију ЕУ директива 2008/98/ЕЦ, 99/31/ЕЦ, 94/62/ЕЦ. Осим изградње нових капацитета
акценат је и на одрживом раду комуналаног предузећа у складу са обавезама усаглашавања са директивама ЕУ и обезбеђење покривености трошкова рада из
редовних прихода према дефинисаним критеријумима учинка за планирање и ефикасно финансијско управљање.
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Циљ 1: Унапређење комуналне инфраструктуре
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2019

0

4,5%

45%

100%

1. Степен реализације
Koментар: Циљ програма је
унапређење комуналне
инфраструктуре ради
ефикасног управљања
комуналним чврстим
отпадом у изабраним
градовима у складу са
Страгегијом управљања
отпадом и средњерочним
планом за транспозицију ЕУ
директива 2008/98/ЕЦ,
99/31/ЕЦ, 94/62/ЕЦ. Осим
изградње нових капацитета
акценат је и на одрживом
раду комуналаног предузећа
у складу са обавезама
усаглашавања са
директивама ЕУ и
обезбеђење покривености
трошкова рада из редовних
прихода према дефинисаним
критеријумима учинка за
планирање и ефикасно
финансијско управљање
Извор верификације: -

%

Пројекат: 5048 - Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови Београд-Сурчин
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији 2008-2015. године
Опис: Саобраћајница Нови Београд-Сурчин има значајну улогу за Град Београд и за Републику Србију, имајући у виду да представља једину директну везу аутопута Е763 са постојећим саобраћајницама Граду Београду

Циљ 1: Унапређење путне мреже, краће време путовања, бољу повезаност са осталим деловима Србије, побољшање услова живота локалног становништва и развој предузетништва
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Степен изграђености
Koментар: Извор верификације: -

%

2019

10

30

75

100

Пројекат: 5049 - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији - фаза VI
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Национална стратегија одрживог развоја, Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034.годин и Национална стратегија за
апроксимацију у области животне средине за Републику Србију
Опис: Циљ програма је унапређење комуналне инфраструктуре ради обезбеђење заштите вода од загађења у изабраним градовима ради заштите здравља
становништва у складу са Нацртом плана заштите воде од загађења и Средњерочним планом за транспозицију ЕУ директива 91/271/ЕЕЦ, 2000/60/ЕЦ,
2008/105/ЕЦ, 2006/118/ЕЦ, 98/83/ЕЦ, као и побољшан квалитет реципијената у које се испуштају у отпадне воде, заштита изворишта воде за пиће од загађења
изазваног испуштањем отпадних вода, изграђена комунална инфраструктура неопходна за ефикасан рад система водоснабдевања и канализације (реконструкција и
проширење канализационе мреже, изградња црпних станица, прелива, изградња постројења за пречишћавање отпадне воде у складу са ЕУ стандардима итд.).То
подразумева одржив рад комуналаног предузећа у складу са обавезама усаглашавања са директивама ЕУ
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Циљ 1: Унапређење комуналне инфраструктуре
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2020

0%

4,5%

35%

70%

1. Степен реализације
Koментар: Циљ програма је
унапређење комуналне
инфраструктуре ради
обезбеђење заштите вода
од загађења у изабраним
градовима ради заштите
здравља становништва у
складу са Нацртом плана
заштите воде од загађења
и Средњерочним планом за
транспозицију ЕУ директива
91/271/ЕЕЦ, 2000/60/ЕЦ,
2008/105/ЕЦ, 2006/118/ЕЦ,
98/83/ЕЦ, као и побољшан
квалитет реципијената у
које се испуштају у отпадне
воде, заштита изворишта
воде за пиће од загађења
изазваног испуштањем
отпадних вода, изграђена
комунална инфраструктура
неопходна за ефикасан рад
система водоснабдевања и
канализације
(реконструкција и
проширење канализационе
мреже, изградња црпних
станица, прелива, изградња
постројења за
пречишћавање отпадне воде
у складу са ЕУ стандардима
итд.).То подразумева
одржив рад комуналаног
предузећа у складу са
обавезама усаглашавања са
директивама ЕУ
Извор верификације: -

%

Пројекат: 5050 - Изградња полупрофила аутопута Ниш-Мердаре, деоница: Ниш-Плочник
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Просторни план подручја подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е–80
Опис: Дужина деонице планиране за изградњу аутопута у полупрофилу износи 33 km на потезу од Мерошине (Ниша) до Белољина (Плочник). Деоница је изузетно
комплексна јер обухвата 6 тунела, 12 мостова и велики број надвожњака, подвожњака и вијадукта
Циљ 1: Завршетак изградње деонице
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2019

0

-

-

-

1. Степен изграђености
Koментар: Дужина деонице
планиране за изградњу
аутопута у полупрофилу
износи 33 km на потезу од
Мерошине (Ниша) до
Белољина (Плочник).
Деоница је изузетно
комплексна јер обухвата 6
тунела, 12 мостова и велики
број надвожњака,
подвожњака и вијадукова
Извор верификације: -

%

Пројекат: 5051 - Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима за пловидбу на реци Сави
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Мастер план за унутрашњи водни транспорт у Републици Србији; Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама; Стратегија развоја водног
саобраћаја РС за период 2015-2025 са припадајућим Акционим планом
Опис: Багеровање речног наноса у оквиру пројектованог пловног пута на дубини од 3-3.5м испод ниског пловидбеног нивоа и деопоновање избагерованог
материјала назад у корито реке Саве у оквиру постојећих међунаперских поља или места уз обалу где долази до евидентног природног засипања. На ушћу реке
Дрине комбинација регулационих радова и багерске интервенције. Израда, калибрисање и верификација хидрауличког модела на делу тока дужине 34км
укључујући и 5км реке Дрине. Изградња нових и реконструкција постојећих напера, прагова и паралелних грађевина. У периоду од 4 године од почетка реализације
пројекта очекује се значајно побољшање услова пловидбе на реци Саве, елиминисање свих значајних критичних сектора за пловидбу, постизање задате класе
пловности у складу са међународним обавезама РС, стицање услова за редовно техничко одржавање пловног пута, стварање услова за обележавање пловног пута
за дневну и ноћну пловидбу како обалским, тако и пловећим сигналима, стварање услова за значајно повећање робног транспорта на реци Сави у односу на
садашњи ниво.
Пројекат је подељен у две фазе према изворима финансирања. Прву фазу чине багерски радови на критичним секторима „Кленак“ и „Шабац“, а другу фазу у чине
регулациони радови на ушћу Дрине, који ће се финансирати из Oквирног зајма за развој речне транспортне инфраструктуре са ЕИБ и бесповратних средсатава из
ИПА фонда.
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Циљ 1: Успостављање услова за безбедну пловидбу у погледу распложивих габарита пловног пута на три критична сектора за пловидбу на реци Сави
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број критичних сектора
за пловидбу у периодима
малих вода
Koментар: Багеровање
речног наноса у оквиру
пројектованог пловног пута
на дубини од 3-3.5м испод
ниског пловидбеног нивоа и
деопоновање избагерованог
материјала назад у корито
реке Саве у оквиру
постојећих међунаперских
поља или места уз обалу где
долази до евидентног
природног засипања. На
ушћу реке Дрине
комбинација регулационих
радова и багерске
интервенције. Израда,
калибрисање и верификација
хидрауличког модела на делу
тока дужине 34км
укључујући и 5км реке Дрине.
Изградња нових и
реконструкција постојећих
напера, прагова и
паралелних грађевина. У
периоду од 4 године од
почетка реализације
пројекта очекује се значајно
побољшање услова пловидбе
на реци Саве, елиминисање
свих значајних критичних
сектора за пловидбу,
постизање задате класе
пловности у складу са
међународним обавезама РС,
стицање услова за редовно
техничко одржавање
пловног пута, стварање
услова за обележавање
пловног пута за дневну и
ноћну пловидбу како
обалским, тако и пловећим
сигналима, стварање услова
за значајно повећање робног
транспорта на реци Сави у
односу на садашњи ниво.
Пројекат је подељен у две
фазе према изворима
финансирања. Прву фазу
чине багерски радови на
критичним секторима
„Кленак“ и „Шабац“, а другу
фазу у чине регулациони
радови на ушћу Дрине, који
ће се финансирати из
Oквирног зајма за развој
речне транспортне
инфраструктуре са ЕИБ и
бесповратних средсатава из
ИПА фонда.
Извор верификације: -

ком

2018

3

3

2

2

Пројекат: 5052 - Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Кикинди - Фаза II
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију
Правни основ: Национална стратегија одрживог развоја
Опис: Пројекат је намењен доградњи постројења за пречишћавање пијаће воде у Кикинди у складу са домаћом законском регулативом која је строжија од
европских стандарда. У оквиру Програма водоснабдевања и пречишћања отпадних вода у општинама средње величине у Србији V који се финансира средствима
KfW зајма, врши ће се изградња постројења за пречишћавање пијаће воде у складу са европским стандардима. Циљ програма је заштита здравља становништва у
складу са националном стратегијом, директивама ЕУ и Светске здравствене организације а очекивани резултат обезбеђивање стабилног и контонуираног
снабдеваља становништва здравом пијаћом водом задовољавајућег квалитета у складу са важећим стандардима и законском регулативом
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Циљ 1: Изградња постројења за пречишчавање пијаће воде
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2020

0%

30%

70%

100%

1. Степен реализације
Koментар: Пројекат је
намењен доградњи
постројења за
пречишћавање пијаће воде у
Кикинди у складу са домаћом
законском регулативом која
је строжија од европских
стандарда. У оквиру
Програма водоснабдевања и
пречишћања отпадних вода
у општинама средње
величине у Србији V који се
финансира средствима КФВ
зајма, врши ће се изградња
постројења за
пречишћавање пијаће воде у
складу са европским
стандардима. Циљ програма
је заштита здравља
становништва у складу са
националном стратегијом,
директивама ЕУ и Светске
здравствене организације а
очекивани резултат
обезбеђивање стабилног и
контонуираног снабдеваља
становништва здравом
пијаћом водом
задовољавајућег квалитета
у складу са важећим
стандардима и законском
регулативо
Извор верификације: -

%

Програм: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње
Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање
Опис: Праћење и анализирање грађевинских предузећа, предлагање мера и инструмента за преструктуирање грађевинских предузећа; прикупљање података и израде извештаја о
изградњи објеката од заначаја за Републику; припремање анализа, извештаја и информација из ове области; утврђивање испуњености услова за израду техничке документације и грађење
објеката; стручну контролу генералних и идејних пројеката, претходне студије оправданости и студије оправданости за објекте из своје надлежности; праћење, контрола и евиденција о
издатим сертификатима о енергетским карактеристикама зграда, енергетске ефикасности грађевинских производа и израда прописа из ове области; издавање појединачних управних акта
у првостепеном поступку; вршење надзорних послове из области грађевинарства и урбанизма; давање мишљења о примени закона из делатности Сектора,праћење и анализарање
трансформације, просторно планирање; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; спровођење планских докумената; управни
послови у области државног премера и катастра непокретности; обављање других послова одређених законом.

Циљ 1: Покривеност урбанистичким и просторним плановима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

50

60

65

65

%

2016

10

20

30

30

1. Покривеност територије Републике
Србије планским документима;
Koментар: Извор верификације: МГСИ, Централни
регистар

2. Успостављен Географски
информациони систем (ГИС)
Koментар: Извор верификације: МГСИ

Циљ 2: Сузбијање сиве економије и и повећање усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима
Назив индикатора
1. Стопа утврђених неправилности у
пословању субјекатa у односу на укупан
број извршених контрола
Koментар: Извор верификације: Грађевинско урбанистичка инспекција

2. Стопа утврђених неправилности у
пословању субјекатa у односу на укупан
број извршених контрола

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

85

75

70

70

%

2016

90

80

75

75

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број дана

2016

28

28

28

28

Koментар: Извор верификације: Комунална инспекција

Циљ 3: Ефикасан систем издавања грађевинских дозвола
Назив индикатора
1. Време обраде захтева за издавање
дозволе
Koментар: Извор верификације: МГСИ

Програмска активност: 0001 - Подршка изради просторних и урбанистичких планова
Програм коме припада: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње
Правни основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о експропријацији, Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања и Правилник о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и
Комисије за планове јединице локалне самоуправе
Опис: Активности и послови који се обављају како би се испунила сврха програмске активности су: давање сагласности на просторно планску документацију у
погледу усклађености са документацијом ширег подручја; организација и обављање стручне контроле планских докумената и програма њихове имплементације. У
оквиру активности врше се послови инспекцијског надзор над применом закона који регулише област просторног планирања, урбанизма и грађевине као и
обављањa контроле планског основа за експропријацију.Средства са ове економске класификације су планирана за израду просторних планова и програма
имплементације, као и просторних планова подручја посебне намене који претходе активностима на реализацији инфраструктурних пројеката од значаја за
Републику Србију.
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Циљ 1: Обезбеђивање услова за израду просторних и урбанистичких планова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат обрађених у
односу на пристигле
планове / број обављених
стручних контрола
концепта и нацрта планова
и број обављених контрола
усклађености за просторне
и урбанистичке планове
ЈЛС

%

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

30

50

60

60

Koментар: Извор верификације: МГСИ

Програмска активност: 0002 - Издавање дозвола и других управних и вануправних аката
Програм коме припада: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње
Правни основ: Закон о планирању и изградњи, Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе,Правилник о утврђивању висине
трошкова стручне контроле техничке документације
Опис: Издавање информације о локацији за објекте од значаја за Републику; Издавање одобрења за изградњу за објекте од значаја за Републику; Издавање
локацијске дозволе за објекте од значаја за Републику; друга управна и вануправна акта. Утврђивање испуњености услова за израду техничке документације, као и
утврђивање испуњености услова за грађење објеката- издавање лиценци привредним друштвима, односно другим правним лицима; утврђивање испуњености
услова овлашћеним организацијама да могу издавати сертификате о енергетсим својствима објеката; стручну контролу претходних студија оправданости са
генералним пројектима и студијама оправданости са идејним пројектима за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство (ревизиона комисија), као и
достављање инвеститору извештаја са мерама које се обавезно примењују при изради главног пројекта; контролу поднетих захтева и техничке документације, као и
израду решења (уз претходно усаглашавање достављене документације са важећом законском регулативом у колико се утврде примедбе на исту): Решења о
грађевинској дозволи и Решења којима се одобрава извођење радова по чл. 145; доношење Решења о употребним дозволама или Решења за пробни рад на
предлог Комисије за технички преглед, за све објекте из надлежности Министарства.

Програмска активност: 0003 - Припрема и спровођење мера стамбене и архитектонске политике и унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и грађевинских
Програм коме припада: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње
Правни основ: Закон о становању; Закон о одржавању стамбених зграда, Закон о социјалном становању; Уредба о решавању стамбених потреба изабраних,
постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини, Закон о основама својинскоправних односа, Закон о јавној својини, Закон о
планирању и изградњи
Опис: Овом програмском активношћу се утврђују и спроводе мере стамбене и архитектонске политике, као и обављања комуналних делатности, уређења
стандарда за грађевинске производе и унапређења енергетске ефикасности у зградарству, кроз успостављање одговарајућег стратешког (Национална стамбена
стратегија, Стратегија енергетске ефикасности у зградарству и стратешки документ за спровођење архитектонске политике) и правног оквира (Закон о становању и
одржавању зграда и подзаконски акти, измене и допуне Закон о комуналним делатностима, усклађивање прописа у оквиру ПГ1 – Слобода кретања роба/стандарди
за грађевинске производе, ПГ3 – Право пословног настањивања и слобода пружања услуга/регулисане професије, ПГ8 – Политика конкуренције/услуге од општег
економског интереса што обухвата социјалну станоградњу и комуналне услуге од општег интереса и ПГ 23 – Правосуђе и основна права/стамбено право као људско
право) и стварање услова за развој институција које делују у сектору становања, регулисаним професијама из области планирања и изградње (архита и грађевински
инжињер) и унапређења енергетске ефикасности у зградарству и примене стандарда за грађевинске производе

Циљ 1: Стварање услова за одрживи развој становања у Републици Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број решених стамбених
потреба кроз програме
стамбене подршке (сада
социјалног становања) који
се суфинансирају
средствима РС

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

30

150

300

300

%

2016

0

50

70

70

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

50

100

100

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

2

5

5

Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји ЈЛС

2. Удео регистрованих
стамбених заједница у
односу на укупан број
стамбених згарада у
својини више лица
Koментар: Извор верификације:
Јединствена јавна
евиденција стамбених
заједница

Циљ 2: Јачање капацитета за унапређење енергетске ефикасности зградарству
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број пројекат за
унапређења енергетским
својствима стамбених
зграда
Koментар: Извор верификације:
Централни регисар
енергетских пасоша,
извештај ЈЛС

број

2016

Циљ 3: Јачање капацитета за унапређење области грађевинских производа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број одржаних
радионица за
заинтересоване субјекте у
вези са применом Закона о
грађевиснким
производима, након
доношења закона
Koментар: Извор верификације: МГСИ –
грађевинска инспекција, АТС,
ИСС, тржишна инспекција,
ТОУ, произвођачи
грађевинских производа

број

2017
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2. Проценат анализираног
тржишта грађевинских
производа (произвођачи
грађевинских производа и
ТОУ), по областима, у циљу
добијања процене
потребне дужине
прелазних периода за
примену хармонизованих
стандарда, односно
усклађивање грађевинске
индустрије за захтевима
CPR-a.

%

2017

0

50

75

75

Koментар: Извор верификације: МГСИ

Програмска активност: 0004 - Послови спровођења обједињене процедуре и озакоњење
Програм коме припада: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње
Правни основ: Закон о планирању и изградњи, Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволa
Опис: Активности и послови који се обављају како би се испунила сврха програмске активности су: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе,
пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, као и за упис права
својине на изграђеном објекту.
У Одељењу за обједињену процедуру обављају се послови који се односе на:поступак спровођења обједињене процедуре кроз централни информациони систем за
електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката, а нарочито размена
докумената и поднесака у обједињеној процедури, размењивање података и докумената укључујући и техничку документацију: израђивање и издавање
локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, вођење и садржина регистра обједињених процедура, као и други послови из делокруга Одељења.

Програмска активност: 0005 - Регулаторне делатности, уређење грађевинског земљишта и легализација
Програм коме припада: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње
Правни основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу
Опис: Овим законом уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрања за
изградњу ( у даљем тексту: незаконито изграђени објекти ), услови, начин и поступак издавања решења о озакоњењу, правне последице озакоњења, као и друга
питања од значаја за озакоњење објеката.

Пројекат: 4003 - Пројекат урбане обнове стамбеног блока у Краљеву, оштећеног земљотресом
Програм коме припада: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње
Правни основ: Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије
Опис: Према Сажетој студији изводљивости за наведени пројекат, која је усвојена на седници Владе Републике Србије 10. фебруара 2015. године (Закључак 05 Број:
48-15497/2014), циљ пројекта је обезбеђење трајних стамбених решења за 360 породица чији су станови оштећени током земљотреса 2010. године. Пројекат
укључује рушење 21 стамбеног објекта и изградњу четири нове осмоспратне стамбене зграде са 366 станова, корисне нето површине од око 17.000m2 (односно
укупне БРГП објеката око 25.000 m2) у стамбеном насељу у Доситејевој улици у Краљеву, које ће се искористити за смештај породица и закупаца социјалног
становања чији су станови непоправљиво оштећени током земљотреса.
Досадашњи власници добиће власништво на новоизграђеним становима без компензације за било коју разлику у вредности некретнине, у складу са чланом 31.
Закона о јавној својини, док ће власници старих станова, чија је величина испод државног минимума одређеног законодавством Републике Србије, имати право да
откупе или изнајме ту додатну нето површину.
Пројекат се реализије у три фазе: Фаза I- изградња прве зграде; Фаза II- пресељење, рушење постојећих објеката и изградња друге зграде; Фаза III- пресељење,
рушење постојећих објеката и изградња треће и четврте зграде.
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Циљ 1: Изградња стамбеног блока у Доситејевој улици у Краљеву
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

15

30

40

60

1. Степен изграђености
нових зграда
Koментар: Према Сажетој
студији изводљивости за
наведени пројекат, која је
усвојена на седници Владе
Републике Србије 10.
фебруара 2015. године
(Закључак 05 Број: 4815497/2014), циљ пројекта је
обезбеђење трајних
стамбених решења за 360
породица чији су станови
оштећени током
земљотреса 2010. године.
Пројекат укључује рушење
21 стамбеног објекта и
изградњу четири нове
осмоспратне стамбене
зграде са 366 станова,
корисне нето површине од
око 17.000m2 (односно
укупне БРГП објеката око
25.000 m2) у стамбеном
насељу у Доситејевој улици у
Краљеву, које ће се
искористити за смештај
породица и закупаца
социјалног становања чији
су станови непоправљиво
оштећени током
земљотреса.
Досадашњи власници добиће
власништво на
новоизграђеним становима
без компензације за било
коју разлику у вредности
некретнине, у складу са
чланом 31. Закона о јавној
својини, док ће власници
старих станова, чија је
величина испод државног
минимума одређеног
законодавством Републике
Србије, имати право да
откупе или изнајме ту
додатну нето површину.
Пројекат се реализије у три
фазе: Фаза I- изградња прве
зграде; Фаза II- пресељење,
рушење постојећих
објеката и изградња друге
зграде; Фаза III- пресељење,
рушење постојећих
објеката и изградња треће
и четврте зграде. Извор
верификације: -

%

2018

ГЛАВА 22.1 - УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
Опште образложење корисника:
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу у складу са Законом о Министарствима је државни орган у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У складу са
Законом о пловидби и лукама на унутрашњим пловним путевима утврђује техничку способност пловних објеката, плутајућих објеката за привредне сврхе и чамаца за привредне сврхе кроз Законом
дефинисану врсту техничких прегледа. За поменуте прегледе издаје Законом и подзаконским актима дефинисана сведочанства. Такође издаје сведочанства о признавању произвођача испитних
институција и типског производа.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Сектор: 07 - Саобраћај и комуникације
Главни носилац: 14810 - МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Програмска активност: 0006 - Утврђивање техничке способности пловних и плутајућих објеката за пловидбу и експлоатацију
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Закон о државној припадности и упису пловила, Закон о републичким административним
таксама, Правилник о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе, правилник о техничким правилима за чамце, пловећа тела
и плутајуће објекте, правилник о условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних
привредних друштава и испитних институција, Закон о потврђивању споразума о међународном транспорту унутрашњим водним путевима - ADN , стратегија
развоја водног саобраћаја Републике Србије 2015-2025. године, Акциони план за спровођење развоја водног саобраћаја Републике Србије 2015.-2025. године, Закон
о транспорту опасне робе
Опис: Обављање стручних техничких послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу у оквиру којих се врши технички надзор над свим бродовима,
скелама и техничким пловним објектима као и технички надзор над плутајућим објектима и чамцима за привредне сврхе.
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Циљ 1: Перманентно одржавање високог нивоа техничке сигурности пловних и плутајућих објеката кроз захтеве за поштовање техничких правила и њихово перманентно усавршавање.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број хаварија изазваних
техничком неисправношћу
пловила, плутајућих
објеката и
Koментар: Обављање
стручних и техничких
послова у области
утвђивања способности
бродова за пловидбу у оквиру
којих се врши технички
надзор над свим бродовима,
скелама и техничким
пловним објектима и
технички надзор над
чамцима и плутајућим
објектима намењеним за
привредне сврхе.
Извор верификације:
Статистика Управе о
извршеним техничким
прегледима и евиденција о
несрећама у саобраћају
Центра за истраживање
несрећа у саобраћају

ком

2017

0

0

0

0

ГЛАВА 22.2 - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ
Опште образложење корисника:
Надлежност: Изменом Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама РС ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ ОД 01.01.2013.године се образује као ОРГАН УПРАВЕ у саставу Министарства Саобраћаја
и обавља стручне послове на водним путевима на којима је прописан међународни или међудржавни режим пловидбе, а који се односе на: одржавање габарита водних путева у складу са
прописаним категоријама, међународним стандардима и препорукама; израду, постављање и одржавање знакова за регулисање пловидбе; стални обилазак и контролу стања водних путева и
објеката безбедности пловидбе; вршење хидрографских мерења и формирање извештаја, елабората и обавештења о стању и тенденцијама на основу тако добијених података; израду пројектне
документације из области безбедности пловидбе и регулисања речних токова; давање сагласности за изградњу хидрограђевинских и других објеката који могу имати утицај на безбедност пловидбе;
успостављање и развој речних информационих сервиса; обезбеђење техничке исправности пловила и опреме која се користи за рад у оквиру сектора, као и друге послове одређене законом.
МГСИ-ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ своју делатност обавља кроз: • Прикупљање, обраду, анализу и дистрибуцију хидрографских података • Обележавање водних путева • Израду пројектне и
техничке документације • Изградњу нових и санацију постојећих регулационих грађевина • Развој и имплементацију речних информационих сервиса.
У својој надлежности МГСИ-ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ има водне путеве на: • 588 км реке Дунав • 211 км реке Сава • 164 км реке Тиса.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА МГСИ-ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ Законом о министарствима прешла је из статуса Савезне јавне установе за одржавање и развој унутрашњих пловних путева
«Пловпут» у посебну организацију у оквиру државне управе као Дирекција за унутрашње пловне путеве „Пловпут“, Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама РС у Дирекцију за водне
путеве , а изменама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама РС ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ ОД 01.01.2013.године се образује као ОРГАН УПРАВЕ у саставу Министарства Саобраћаја
.,односно од 26.04.2014.године Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре ,услед измене Закона о министарствима
За обављање послова из делокруга Дирекције , према «Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места», образоване су се следеће основне унутрашње јединице:
- Одељење за обележавање водних путева;
- Одељење за пружање информација о стању водних путева ,речне информационе сервисе планирање и
имплементацију међународних пројеката;
- Одсек за правне, кадровске и опште послове ;
- Одсек за финансијско-материјалне послове;
- Одсек за техничко одржавање;
- Одсек за уклањање речног наноса;
- Група за јавне набавке;
Радом Дирекције руководи директор.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Сектор: 07 - Саобраћај и комуникације
Главни носилац: 14810 - МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Програмска активност: 0008 - Одржавање водних путева
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
Опис: МГСИ-ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ своју делатност обавља кроз:
• Прикупљање, обраду, анализу и дистрибуцију хидрографских података
• Обележавање водних путева
• Израду пројектне и техничке документације
• Изградњу нових и санацију постојећих регулационих грађевина
• Развој и имплементацију речних информационих сервиса
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Циљ 1: Циљ 1: Редовно праћење стања , обележавање, вршење хидрографских мерења и хидрограђевинских радова, одржавање РИС система функционалним, одржавање флоте, анализа и
обавештавање јавности о пловидбеним условима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. 1. Број км Дунава, Саве и
Тисе који у свим аспектима
задовољавају међународне
стандарде из области
водних путева Koментар:
Праћење стања ,
обележавање, вршење
хидрографских мерења и
хидрограђевинских радова,
одржавање РИС система
Извор верификације:
Документација Дитрекције
за водне путеве,интернет
презентације,(www.plovput.
gov.rs) Праћење и
лоцирање пловила
(https://ais.risserbia.rs)
Електронска саопштења
бродарству
Koментар: Праћење
стања,обележавање,вршењ
е хидрографских мерења и
хидрограђевинских
радова,одржавање РИС
система
Извор верификације: Извор
верификације:
Документација Дирекције за
водне путеве,интернет
презентације,(www.plovput.g
ov.rs) Праћење и лоцирање
пловила
(https://ais.risserbia.rs)
Електронска саопштења
бродарству

км

2017

963

963

963

963

Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Мастер план за унутрашњи водни транспорт у Србији, Стратегија Европске уније за подунавски регион,Закон о пловидби и лукама на унутрашњим
водама,Постојећи билатерални спораазуми са РХ и БИХ.Стратегија развоја водног саобраћаја РС за период 2015-2025 са припадајућим Акционим планом

Опис: Извођење хидротехничких радова на 6 критичних сектора за пловидбу и имплементација система даљинског надзора система обележавања пловног пута
Дунава интегрисаног кроз постојећи систем аутоматске идентификације;

Циљ 1: Успостављање услова за безбедну пловидбу у погледу расположивих габарита пловног пута, на шест критичних сектора,побољшање система обележавања и подизање нивоа информисаности
учесника у пловидби
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број критичних сектора
за пловидбу у периодима
малих вода
Koментар: Безбедна
пловидба у погледу
расположивих габарита
пловног пута, на шест
критичних сектора,
Извор верификације:
Званична пројекта
документација,
www.plovput.gov.rs,
www.plovput.gov.rs/plovidbenibilten, званичне електронске
пловидбене карте

ком

2014

6

0
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0

0

2. Дужина тока пловног
пута Дунава на којем је
систем обележавања
интегрисан у РИС
Koментар: Успостављање
услова за безбедну пловидбу
у погледу расположивих
габарита пловног пута, на
шест критичних
сектора,побољшање
система обележавања и
подизање нивоа
информисаности учесника у
пловидби
Извор верификације:
Званична пројекта
документација,
www.plovput.gov.rs,
https://ais.risserbia.rs

km

2016

0

0

0

0

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама , Правилник о техничком одржавању међународних и међудржавних водних путева .
Правилник о речним инфорамционим сервисима
Опис: Пројекат Danube SEDIMENTобухвата четрнаест партнера и четрнаест придружених партнераиз девет подунавских земаља (Немачке, Аустрије, Словачке,
Мађарске, Хрватске, Словеније, Србије, Бугарске и Румуније) са циљем интерсекторског изучавања и праћења морфолошких промена на реци Дунав. Морфолошке
промене реке су значајне из аспекта очувања животне средине, ако и са аспекта пловидбе, јер утичу на расположиве габарите пловног пута за безбедну пловидбу.
Основне тематске области пројекта су следеће: прикупљање и анализа података о режиму проноса наноса (попис расположивих података, компаративна анализа),
дефинсиање параметара баланса проноса наноса (анализа баланса проноса наноса, дугорочна перспектива морфолошких промена на реци Дунав); анализа
различитих утицаја и мера на режим проноса наноса (дефинсиање кључних покретача квалитета наноса, анализа ризика који се односе на режим пронсоа наноса,
идентификовање примера добре парке у унапређењу процеса пронсоа наноса); управљање проносом наноса (дефинсиање приручника за управљање проносом
нансоа, укључивање заинтересованих страна).Тематика проноса наноса је од изузетног значаја за МГСИ – Дирекцију за водне путеве, имајући у виду да су
морфолошки процеси на слободним токовима река доминантни покретач промена расположивих габарита плвоног пута и да је адекватно управљање овим
променама од велике важности за адекватно управљање самим водним путевима.
Пројекат Danube STREAM обухвата девет надлежних институција које су задужене за одржавање и унапређење пловидбених услова из седам подунавских земаља
(Аустрија, Словачка, Мађарска, Хрваткса, Србија, Румунија и Бугарска), док у својству посматража учествује релевантне међународне речне комисије, као и
админситрације из Немачке и Украјине.Основнетематскеобластисарадње у овкриупројектасуследеће: усаглашавање квалитета информација о пловидби и
пловидбеним условима(развој заједничких сервиса за картографски приказ инфраструктуре плвоних путева; међународно усаглашавање садржаја и квалитета
информација у електронским пловидбеним картама за заједничке деонице реке у актуелном Inland ECDUS стандарду; припрема усаглашених пловидбених карта
прилагођених за штампу у А4 формату; унапређени алати за израду пловидбених карата; развој заједничког портала за приказ динамичких инфорамција о
актуелним плводибеним условима); координирано управљање вдоним путевима (алати за управљање водним путевима; сарадња у области спровођења мера
одржавања водних путева уз поштовање принципа заштите животне средине); стратешка сарадња (организација одбора директора дунавских админситрација за
пловне путеве; усаглашени показатељи учинка водних путева; усаглашени споразуми о квалитету услуга; усаглашени извештји о учинку). Пројекат Danube STREAM
представља наставак сарадње МГСИ - Дирекције за водне путеве са другим администрацијама за водне путеве започет 2009. године кроз пројекте реализовне у
оквиру ЕУ Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа.

Циљ 1: Danube SEDIMENT Циљ пројекта је унапређење координираног процеса праћења мопрфолошких промена у кориту реке Дунав и изучавање утицаија ових промена на животну средину, еко
систем реке и пловидбене услове
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број newsletter-a
пројекта дистрибуираних
заинтересованим странама
пројекта (4);
Koментар: Унапређење
координираног процеса
праћења мопрфолошких
промена у кориту реке
Дунав и изучавање утицаија
ових промена на животну
средину, еко систем реке и
пловидбене услове
Извор верификације:
Извештај о напретку у
реализацији пројекта
,Декларација о валидности
пројект ,Документација
Дирекције за водне
путеве,интернет
презентације,(www.plovput.g
ov.rs)

КОМ

2016

0

4

КОМ

2016

0

1

2. Број алата за праћење
проноса наноса (1)
Koментар: Унапређење
координираног процеса
праћења мопрфолошких
промена у кориту реке
Дунав и изучавање утицаија
ових промена на животну
средину, еко систем реке и
пловидбене услове
Извор верификације:
Извештај о напретку у
реализацији пројекта
,Декларација о валидности
пројект ,Документација
Дирекције за водне
путеве,интернет
презентације,(www.plovput.g
ov.rs)
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Циљ 2: Danube STREAM
Циљ пројекта је успостављање и одржавање ефикасне и еколошки прихватљиве транспортне мреже Дунава и њених пловних притока кроз координиран развој и транснационално усаглашавање
квалитета услуга у домену пружања инфорација о стању пловних путева и пловидбеним условима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број ажурирања
електронских пловидбених
карата за реку Дунав ,Савуи
Тису у Републици Србији
(2);
Koментар:
Основнетематскеобластиса
радње у
овкриупројектасуследеће:
усаглашавање квалитета
информација о пловидби и
пловидбеним
условима(развој заједничких
сервиса за картографски
приказ инфраструктуре
плвоних путева;
међународно усаглашавање
садржаја и квалитета
информација у
електронским пловидбеним
картама за заједничке
деонице реке у актуелном
Inland ECDUS стандарду;
припрема усаглашених
пловидбених карта
прилагођених за штампу у
А4 формату; унапређени
алати за израду
пловидбених карата; развој
заједничког портала за
приказ динамичких
инфорамција о актуелним
плводибеним условима);
координирано управљање
вдоним путевима (алати за
управљање водним
путевима; сарадња у
области спровођења мера
одржавања водних путева
уз поштовање принципа
заштите животне средине);
стратешка сарадња
(организација одбора
директора дунавских
админситрација за пловне
путеве; усаглашени
показатељи учинка водних
путева; усаглашени
споразуми о квалитету
услуга; усаглашени извештји
о учинку).
Извор верификације:
Извештај о напретку у
реализацији пројекта
,Декларација о валидности
пројект ,Документација
Дирекције за водне
путеве,интернет
презентације,(www.plovput.g
ov.rs)

КОМ

2016

0

2
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Раздео 23
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Опште образложење корисника:
Делокруг Министарства правде утврђен је у члану 9. Закона о министарствима и обухвата послове државне управе који се односе на: кривично законодавство и законодавство о привредним
преступима и прекршајима; припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима; управни спор; организацију и рад
правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца правосудних функција и јавних бележника; судске вештаке, преводиоце и тумаче; извршење кривичних санкција;
рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење; прикупљање података о извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним правом; доношење
решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу правноснажних и извршних судских одлука; спровођење програма заштите учесника у кривичном поступку;
адвокатуру и друге правосудне професије; бесплатну правну помоћ; судску стражу; статистику и аналитику рада правосудних органа; међународну правну помоћ; управљање одузетом имовином
проистеклом из кривичног дела; заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права и старање о објављивању пресуда тог суда које се односе на Републику Србију и праћење
њиховог извршења; припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда; припрему прописа у области борбе против корупције; усклађује међународну
сарадњу у области борбе против корупције; припрему прописа о црквама и верским заједницама; регистар цркава и верских заједница; припрему прописа о заштити података о личности и тајности
података; надзор над применом прописа који уређују тајност података; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Програм обухвата активности које се односе на заштиту права у поступцима пред домаћим судовим на основу Одлука Уставног суда, Пружање помоћи Хашким оптуженицима и
члановима њихових породица, рехабилитационо обештећење и накнада лицима неосновано лишеним слоободе
Циљ 1: Заштита достојанства и Уставом загарантованих људских права.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

0

190

200

200

1. Број отклоњених последица.
Koментар: Програм се спроводи на основу
конвенције о заштити људских права
Извор верификације: Извештај о раду
Министарства правде

Програмска активност: 0003 - Заштита права у поступцима пред домаћим судовима
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о рехабилитацији, Закон о уставном суду,Законик о кривичном поступку.
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе:поступање по захтевима за накнаду штете досуђене одлуком Уставног суда којим је
утврђена повреда и ускраћивање Уставом зајамчених права и припрема решења о исплати накнаде штете;припрема и организација седница Комисије за накнаду
штете лицима неосновано лишеним слободе и неосновано осуђеним и Комисија за рехабилитационо обештећење на које се доносе одговарајуће одлуке по
захтевима за неосновано лишење слободе и неосноване осуде, као и рехабилитационо обештећење и израђују одговарајући правни акти о врсти и висини накнаде.

Циљ 1: Ефикасан механизам за заштиту права у поступцима пред домаћим правосудним органима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Проценат закључених
споразума и извршених
исплата на име накнада
штете због неоснованог
лишења и неосноване
осуде, као и
рехабилитационог
обештећења

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

0

45%

48%

48%

проценат

2016

0

95%

100%

100%

Извор верификације:
Министарство правде

2. Проценат извршених
исплата по одлукама
Уставног суда
Koментар: Ефикасан
механизам за заштиту
права у поступцима пред
домаћим судовима
Извор верификације:
Министарство правде

Програмска активност: 0004 - Заштита људских и мањинских права пред страним судовима
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Конвенција о заштити људских права, Одлука о условима за доделу материјалне помоћи оптуженима и осуђенима пред Међународним кривичним
трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. године
и члановима њихових породица.
Опис: Програмска активност спроводи се на основу конвенције о заштити људских права и Одлуке о условима за доделу материјалне помоћи оптуженима и
осуђенима пред Међународним кривичним трибуналом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на
територији бивше Југославије од 1991. године и члановима њихових породица.

Програмска активност: 0017 - Бесплатна правна помоћ
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о бесплатној правној помоћи
Опис: Министарство правде је задужено за спровођење овог закона
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Циљ 1: Пружање бесплатне правне помоћи
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број успешно пружених
бесплатних правних
помоћи

број пружених правних
помоћи

Извор верификације: Закон о
бесплатној правној помоћи

Циљ 2: Успешно пружена правна помоћ
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

100

200

300

300

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

100

200

300

300

1. број регулисаних
правних помоћи
Koментар: Успешно пружена
правна помоћ
Извор верификације: Закон о
бесплатној правној помоћи

Број

Програм: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Програм обухвата послове органиизације и рада правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца правосудних функција и јавних бележника; судске вештаке,
преводиоце и тумаче; извршење кривичних санкција; прикупљање података о извршеним кривичним делима; адвокатуру и друге правосудне професије; управљање одузетом имовином
проистеклом из кривичног дела; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске
уније, донација и других облика развојне помоћи.
Циљ 1: Рационализација мреже судова
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

0

0

0

0

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

0

0

0

0

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

скала

2016

0

0

0

0

1. Проценат равномерне оптерећености
судија
Koментар: Праћење броја предмета по
судији
Извор верификације: Извештај сектора

Циљ 2: Рационализација мреже тужилаца
Назив индикатора
1. Проценат равномерне оптерећености
тужилаца
Koментар: Праћење броја предмета по
тужиоцима
Извор верификације: Извештај сектора

Циљ 3: Јачање антикоруптивних механизама
Назив индикатора
1. Индекс перцепције корупције
Koментар: Скала где је 0-потпуно
корумпирана, 100- без корупције
Извор верификације: Извештај сектора

Циљ 4: Пренос надлежности над судовима са Министарства правде на Високи савет судства
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

0

0

0

0

1. Пренета надлежност
Koментар: Пренета надлежност
Извор верификације: извештај о раду

Програмска активност: 0005 - Материјална подршка раду правосудних органа
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о јавним набавкама, Закон о судским таксама.
Опис: Програмска активност обухвата унапређење рачунарске и друге ИКТ опреме за правосудне органе и Министарство правде; унапређење софтвера за
аутоматизовано вођење предмета у правосудним органима, Министарству правде и правосудним професијама са јавним овлашћењима, укључујући развој система
за дигитализацију пословних процедура и свеобухватног система извештавања о раду; развој система за електронску размену података, укључујући сервисе
размене електронских порука, уз централизацију електронских евиденција у области правосуђа; одрживи развој серверске опреме у дата центрима правосуђа;
контрола над ИКТ инфраструктуром, унапређење инфраструктуре и WAN мреже правосуђа; старање о заштити информационе безбедности и антивирусној заштити
за све правосудне органе; одржавање и унапређење портала и интернет презентација у правосуђу и Министарству; обуке запослених у правосудним органима,
Министарству и правосудним професијама са јавним овлашћењима.
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Циљ 1: Обезбеђени материјални услови за ефикасан и достојанствен рад правосуђа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % правосудних органа и
правосудних професија са
јавним овлашћењима који
користе систем
електронске размене
података и централизовани
информациони систем
Koментар: Успостављање
централизованих
информационих система у
свим правосудним органима
и правосудним професијама
са јавним овлашћењима,
успостављање електронске
размене података између
правосудних органа,
правосудних професија са
јавним овлашћењима и
органа управе и грађана, уз
дигитализацију пословних
процедура и свеобухватан
систем извештавања о раду.
Извор верификације:
Извештај о стању ИКТ-а у
правосуђу

%

2018

58

60

71

75

%

2018

0

30

65

100

%

2017

нема

20

25

25

2. % правосудних органа у
којима је унапређена
хардверска и
информационокомуникациона
инфраструктура, уведена
оптимална заштита
информационе
безбедности и спроведена
адекватна обука корисника
у правосуђу и правосудним
професијама са јавним
овлашћењима
Koментар: Унапређење
рачунарске и друге ИКТ
опреме, укључујући дата
центре правосуђа; контрола
над ИКТ инфраструктуром,
унапређење
инфраструктуре и WAN
мреже правосуђа; старање
о заштити информационе
безбедности и антивирусној
заштити; обуке запослених
у правосудним органима и
Министарству.
Извор верификације:
Извештај о стању ИКТ-а у
правосуђу

3. Број објеката у којима су
побољшани смештајни
услови судова и
тужилаштва
Koментар: Повећање броја
објеката у којима су
побољшани смештајни
услови судова и
тужилаштва
Извор верификације:
Извештај

Програмска активност: 0006 - Процес европских интеграција и нормативнa подршка раду правосуђа
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Одлука о оснивању координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији,Основа за вођење преговора и закључивање
уговора о приступању Републике Србије Европској унији, са предлогом закључка;Закључак којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у поступку
израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији; Закључак којим се усмерава и усклађује рад органа државне
управе у процесу спровођења аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа РС са правним тековинама ЕУ и њихове импементације( скрининг):Споразум о
стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије са друге стране од 01. септембра 2013.
године; Одлука о образовању преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији из 2015. године, као и Акциони план за
Поглавље 23, усвојен 27. априла 2016. године
Опис: Успешно реализоване активности у оквиру спровођења Акционих планова у Преговарачкој групи за Поглавље 23:"Правосуђе и основна права " и
Преговарачкој групи 24: "Правда, слобода и безбедност", као задаци Министарства правде који се одвијају на основу Скрининг извештаја Европске комисије са
аналитичким прегледом ситуације у држави кандидату;учешће у раду Пододбора за правду, слободу и безбедност успостављеног на основу Споразума о
стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица са једне стране и Републике Србије са друге стране, од 01. септемра 2013.
године;позитивни извештаји експерата Европске комисије за област правосуђа, борба против корупције и организованог криминала и поштовања људских и
мањинских права са мисија у Републици Србији; убрзање процеса европских интеграција Републике Србије; усклађивање прописа Републике Србије са прописима
Европске уније и постизање европских стандарда и вредности ради јачања владавине права, а све у интересу грађана Републике Србије; усклађено извештавање о
прелазним мерилима по извештајним табелама Европске комисије.
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Циљ 1: Успешно спровођење дефинисаних активности у оквиру преговора у Преговарачкој групи 23 и 24
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Континуирано и успешно
спровођење Акционих
планова Преговарачких
група 23 и 24
Koментар: ефикасности у
раду правосуђа
Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства правде

дан

2016

н/п

360

360

0

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

н/п

80

80

0

оцена

2016

н/п

5

5

0

Циљ 2: Затварање поглавља 23 - правосуђе и основна права
Назив индикатора
Јединица мере
1. % испуњености мера
Koментар: Затварање
поглавља 23 - правосуђе и
основна права
Извор верификације:
Министарство правде

2. Оцена реализације
Акционог плана за
преговарачко поглавље 23
Koментар: Оцена у
Извештају ЕК о напретку,
Скрининг извештају,
Извештају о праћењу
Извор верификације:
Министарство правде

Програмска активност: 0010 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о потврђивању споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ, Закон о јавним бележницима; Закон о судским вештацима;Закон о
министарствима, Закон о државним службеницима и намештеницима, Закон о платама државних службеника
Опис: У оквиру ове програмске активности исказани су трошкови за стално запослене у Министарству правде, превоз, социјална давања, јубиларне награде,
уговори, привремено повремени послови, уговори о делу, уговори са добављачима за обављање разних делатности, комисије, и стални трошкови који су
неопходни за нормално функционисање Министарства правде.,

Пројекат: 5006 - Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о уређењу судова
Опис: Набавком нове неопходне опреме ( рачунарске , безбедносне, канцеларијске и др) унапредити техничке услове рада правосудних органа
Циљ 1: Набавка опреме
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

30

80

80

80

1. степен реализованости
захтева правосудхних
органа за набавком опреме
Koментар: набавком
неопходне опреме
побољшали би се неопходни
услови за рад правосудних
органа (са повећањем
степена реализације)
Извор верификације:
годишњи извештај о
реализацији пројекта

Пројекат: 5007 - Реконструкција и адаптација објекта „ПАЛАТА ПРАВДЕ” у Београду
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о уређењу судова
Опис: Поред санације и адаптације постојећег објекта Палате правде у просторном смислу, чиме ће се добити адекватни смештајни капацитети, извршиће се замена
свих неопходних система и инсталација.Објекат ће бити опремљен савременим телекомуникационим, сигурносним и безбедносним системима, а у скаладу са
важећим прописима биће повећан и енергетски разред објекта што ће допринети уштедама у енергетском смислу
Циљ 1: : Побољшање смештајних капацитета и уградња неопходних система
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

100

100

100

1. степен завршености
радова
Koментар: мери се односном
између наплаћених
(реализованих) привремених
ситуација и укупно
уговорене вредности радова
Извор верификације:
годишњи извештај о
реализацији пројекта

%

2016
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Пројекат: 5009 - Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о уређењу судова
Опис: изградња потпуно новог објекта за потребе смештаја
Циљ 1: Решени смештајни проблеми
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

0

100

100

100

1. степен изграђености
објекта
Koментар: степеном
завршености радова у
износу од 100% решили би се
смештајно техничи
проблеми павосудних органа
у Нишу
Извор верификације:
годишњи извештај о
реализацији пројекта

%

Пројекат: 5010 - Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о уређењу судова
Опис: Реконструкције и адаптације постојећих објеката у циљу унапређења услова рада правосудних органа као и изградња потпуно нових објеката у цињу
решавања смештајних проблема
Циљ 1: Стварање адекватних смештајно техничких услова рада правосудних органа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

30

50

50

50

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

100

100

100

1. број објеката са
унапређаним смештајно
техничким условима рада
Koментар: повећањем броја
објеката који су
реконструисани и
адаптирани побољшали би
се и смештајно технички
услови рада правосудних
органа
Извор верификације:
годишњи извештај о
реализацији пројекта

број

2016

Пројекат: 5011 - Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Крагујевцу
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: закон о уређењу судова
Опис: изградња потпуно новог објекта за потребе смештаја правосудних органа у Крагујевцу
Циљ 1: Завршетак радова и обезбеђење адекватних смештајних услова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. степен изграђености
објекта
Koментар: мери се односом
између наплаћених
(реализованих) приврмених
ситуација и укупно
уговорене вредности радова
Извор верификације:
годишњи извештај о
реализацији пројекта

%

2016

Пројекат: 5027 - Зграда правосудних органа у улици Устаничка Београд
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о уређењу судова
Опис: доградњом новог објекта постојећи ће се добити адекватни смештајни капацитети, извршиће се замена свих неопходних система и инсталација.Објекат ће
бити опремљен савременим телекомуникационим, сигурносним и безбедносним системима, а у скаладу са важећим прописима биће повећан и енергетски разред
објекта што ће допринети уштедама у енергетском смислу
Циљ 1: Побољшање смештајних капацитета и уградња неопходних система
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

100

100

100

1. степен завршености
радова
Koментар: povecanjem
smestajnih kapaciteta i
opremanja objekta
poboljsavaju se uslovi rada
Извор верификације:
povecanje smestajnih
kapaciteta

stepen zavrsenosti radova

2018
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ГЛАВА 23.1 - УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Опште образложење корисника:
Делатност и финансирање Управе дефинисани су Законом o извршењу кривичних санкција и Законом о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала, док су развојни
приоритети дефинисани у склопу Националне стратегије за реформу правосуђа и Стратегијом развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године. Радом завода у
саставу Управе обезбеђује се законски загарантован смештај, обезбеђење, исхрана, здравствена заштита, преваспитање, обука и упошљавање преко 10.000 лица лишених слободе као и несметан рад
око 4.200 запослених. Крупне реформске трансформације и стално повећање броја осуђених лица у претходном периоду (где је од 2005. до 2009. године број лица лишених слободе повећан са око 8
000 на 11 000 лица и до 2014.године се задржао на преко 10.000 лица у заводима), захтевају и даље константне потребе за повећаним финансирањем затвора као основне државне функције. Са
повећањем броја лица створена је организациона препрека да се том броју лица обезбеди прописани стандард смештаја, услови живота и рада, као и да се безбедност одржи на потребном нивоу,
иако су значајни напори уложени и делимично постигнути резулати у повећању капацитета. Даља стратешка опредељења садржана су у Нацрту Стратегије за смањење пренасељености затворских
капацитета од 2015. до 2020. године , у правцу обезбеђења смештајног стандарда одељења затвореног типа, женске популације осуђених лица , као и у правцу развоја програма поступања у циљу
успешније реинтеграције након отпуста.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: У оквиру програмске активности спроводе се послови који се односе на:
1) повећање и унапређење капацитета завода кроз капитално одржавање, опремање и инвестивције у нове заводе за смештај осуђених лица, кроз кадровско јачање за безбедно чување и
рад са драстично повећаним бројем осуђених лица, као и опремање и обуку запослених – за основну функцију завода – извршење заводских санкција.
2) обезбеђење одрживог нивоа финансирања основних људских права лица лишених слободе гарантованих Законом о извршењу кривичних санкција (редовни трошкови смештаја,
исхране, лечења, едукације, третмана, одеће и обуће и сл.)
3) развој ванзаводских санкција који би преусмерио део казни ван завода и тиме смањио пренасељеност установа, и позитивно утицао на дугорочни циљ боље реинтеграције осуђених
4) развој професионалне едукације кроз обуку и рад осуђеника у заводима, као ефикасног начина за друштвену реинтеграцију, како је предвиђено Законом о извршењу кривичних санкција
и Европским затворским правилима. (Део потреба се финансира из буџета Републике, усмеравањем средстава за набавке из сопствене производње у производним активностима и
погонима, а део из сопствених прихода завода од продаје производа, у складу са Законом о извршењу кривичних санкција).

Циљ 1: До краја 2020. године развијен и унапређен систем извршење кривичних санкција
Назив индикатора
1. Побољшање животних услова у
установама за извршење кривичних
санкција
Извор верификације: Годишњи Извештај
УИКС, Извештај Заштитиника грађана и
ЦПТ-а

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

% побољшања животних
услова

2017

10

15

20

30

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

140

120

110

100

Циљ 2: Смањена преоптерећеност затворског система до краја 2020. године
Назив индикатора
1. Проценат оптерећености капацитета однос броја лица у заводима према
смештајном капацитету
Извор верификације: Годишњи Извештај
Управе за извршење кривичних санкција

Пројекат: 7002 - ИПА 2013 - Сектор правосуђа
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Финансијска помоћ ЕУ кроз програм претприступне помоћи ИПА 2013.
Акциони план за спровођење Препорука извештаја Европске Комисије за побољшање стања у правосуђу за преговарачко поглавље 23 НПАА;
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегијa за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Закон о извршењу кривичних санкција
Опис: Твининг за активности подучавања запослених у Управи за извршење кривичних санкција из области поступања према осуђеним лицима,
Изградња и реконструкција објеката за смештај осуђеница у КПЗ за жене у Пожаревцу
Услуге стручног надзора над грађевинским радовима у КПЗ за жене у Пожаревцу
Циљ 1: смањење пренасељености у Казнено поправном заводу за жене у Пожаревцу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. степен завршености
објекта
Извор верификације:
Годишњи извештај УИКС

%

2017

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

0

90

100

Циљ 2: Примена станда ЕУ у поступању према лицима лишеним слободе и допринос повећању квалитета и обима обуке и упослености осуђених лица
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број лица који пролазе
професионалну обуку и
упошљавање

број лица

2017

0

100

150

број запослених који су
прошли обуку

2017

0

100

150

Извор верификације:
годишњи извештај УИКС

2. Број запослених који
пролази обуку за програме
поступања према осуђеним
лицима
Извор верификације:
годишњи извештај УИКС
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Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Програмска активност: 0001 - Извршење кривичних санкција
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Закон о извршењу кривичних санкција, Закон о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала ,Уредба о звањима и
занимањима у Управи за извршење заводских санкција, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за извршење заводских санкција , Уредба о
платама лица која врше функцију, односно обављају послове у вези са извршењем казне затвора за кривична дела организованог криминала, Закон о престанку
важења закона о организацији и пословању привредних јединица установа за извршење кривичних санкција
Опис: Уоквиру програмске активности спроводе се послови који се односе на:
1) повећање и унапређење капацитета завода кроз капитално одржавање, опремање и инвестивције у нове заводе за смештај осуђених лица, кроз кадровско
јачање за безбедно чување и рад са драстично повећаним бројем осуђених лица, као и опремање и обуку запослених – за основну функцију завода – извршење
заводских санкција.
2) обезбеђење одрживог нивоа финансирања основних људских права лица лишених слободе гарантованих Законом о извршењу кривичних санкција (редовни
трошкови смештаја, исхране, лечења, едукације, третмана, одеће и обуће и сл.)
3) развој ванзаводских санкција који би преусмерио део казни ван завода и тиме смањио пренасељеност установа, и позитивно утицао на дугорочни циљ боље
реинтеграције осуђених
4) развој професионалне едукације кроз обуку и рад осуђеника у заводима, као ефикасног начина за друштвену реинтеграцију, како је предвиђено Законом о
извршењу кривичних санкција и Европским затворским правилима. (Део потреба се финансира из буџета Републике, усмеравањем средстава за набавке из
сопствене производње у производним активностима и погонима, а део из сопствених прихода завода од продаје производа, у складу са Законом о извршењу
кривичних санкција).
Циљ 1: Континуиран развој и унапређење система извршења кривичних санкција
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Смањење
преоптерећености
капацитета и побољшање
животних услова у
установама за извршење
кривичних санкција
Извор верификације:
Годишњи Извештај УИКС-а,
Извештај Заштитника
грађана, Извештај ЦПТ-а

% побољшања животних
услова

2017

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

15

20

30

Пројекат: 5001 - Израда пројектно-техничких документација за нове објекте и објекте које треба реконструисати
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Акциони план за спровођење Препорука извештаја Европске Комисије за побољшање стања у правосуђу за преговарачко поглавље 23 НПАА;
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегијa за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Закон о извршењу кривичних санкција

Опис: Израда пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење радова на изградњи нових и реконструкцији старих објеката у затворском систему.

Циљ 1: смањење преоптерећености смештајних капацитета у затворском систему
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. степен завршености
пројектних документација
за изградњу и
реконструкцију смештајних
капацитета

%

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.
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60

80

Извор верификације:
годишњи извештај УИКС

Пројекат: 5003 - Адаптација притвореничких блокова у Окружном затвору Београд
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Акциони план за спровођење Препорука извештаја Европске Комисије за побољшање стања у правосуђу за преговарачко поглавље 23 НПАА;
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегијa за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Закон о извршењу кривичних санкција
Опис: Реконструкција по једног блока се планира до краја 2023. године. Тренутно се завршава реконструкција једног блока. У наредним годинама се планира
Циљ 1: смањење преоптерећености затворског система и обезбеђивање бољих услова смештаја и живота лица лишених слободе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. број блокова у којима је
завршена адаптација
Извор верификације:
Гидишњи извештај УИКС

број

2017

1

1

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

2

Пројекат: 5006 - Изградња новог затвора у Крагујевцу
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Усвојен нацрт Оквирног споразума о зајму LD 1768 (2012) између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије; Стратегија развоја система
извршења кривичних санкција до 2020. године;
Акциони план за спровођење стратегије развоја система извршења кривичних санкција до 2020. године; Стратегија за смањење преоптерећености смештајних
капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Опис: Исходована је грађевинска дозвола. У току је припрема тендерске документације за избор главног извођача и стручни надзор.
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Циљ 1: Смањење преоптерећености затворских система и обезбеђени бољи услови смештаја и живота лица лишених слободе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Степен завршености
објекта
Извор верификације:
Извештај Јединице за
управљање пројектом

%

2018

0

30

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

60

90

Пројекат: 5007 - Казнено-поправни завод Падинска скела
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Акциони план за спровођење Препорука извештаја Европске Комисије за побољшање стања у правосуђу за преговарачко поглавље 23 НПАА;
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегијa за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Закон о извршењу кривичних санкција
Опис: Инсталирање нове трафо станице за појачавање електроенергетског напајања планира се у 2020. години
Циљ 1: обезбеђивање несметаног снабдевања електричном енергијом у комплексу КПЗ Падинска Скела
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. степен завршености
објекта
Извор верификације:
Годишњи извештај Управе

%

2018

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

10

100

0

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 5008 - Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру Управе за извршење кривичних санкција
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Акциони план за спровођење Препорука извештаја Европске Комисије за побољшање стања у правосуђу за преговарачко поглавље 23 НПАА;
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегијa за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Закон о извршењу кривичних санкција

Опис: извођење радова санација, реконструкција и адаптација на објектима у установама за извршење кривичних санкција - у КПЗ у Сремској Митровици, ВПД у
Крушевцу, СЗБ у Београду, КПЗ у Ваљеву, КПЗ у Београду, КПЗ у Нишу, КПЗ у Шапцу и Окружним затворима у Зајечару, Прокупљу, Ужицу, Неготину
Циљ 1: смањење преоптерећености смештајних капацитета и побољшање животних услова у објектима затворског система
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. степен завршености
радова
Извор верификације:
Годишњи извештај УИКС

%

2018

20

40

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

60

80

Пројекат: 5009 - КПЗ зa жeнe у Пoжaрeвцу, изгрaдњa и рeкoнструкциja oбjeкaтa
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Акциони план за спровођење Препорука извештаја Европске Комисије за побољшање стања у правосуђу за преговарачко поглавље 23 НПАА;
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегијa за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Закон о извршењу кривичних санкција
Опис: Изградња спољашње инфраструктуре и повезивање свих објаката са заједничким инсталацијама у комплексу Казнено поправног завода за жене у Пожаревцу;
Почетак радова мај 2018.године;
финансирање пројекта је планирано у целости из средства буџета РС, са трајањем до краја 2019. године.

Циљ 1: побољшање услова живота и техничка стандардизација свих инсталација у комплексу Казнено поправног завода за жене у Пожаревцу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. степен завршености
инфраструктурних објеката
Извор верификације:
Годишњи извештај УИКС

%

2017

0

100

Пројекат: 5010 - Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ Пожаревац-Забела
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Акциони план за спровођење Препорука извештаја Европске Комисије за побољшање стања у правосуђу за преговарачко поглавље 23 НПАА;
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегијa за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Закон о извршењу кривичних санкција
Опис: Изградња новог павиљона број 6. за 216 лица лишених слободе, површине 2.250 м2;
Реконструкција и доградња 3. и 4. павиљона по 2.600 м2, за смештај укупно 448 лица лишених слободе и Објекта за пресвлачење страже
Циљ 1: До краја 2022. године смањена преоптерећеност затворског система и обезбеђени бољи услови смештаја и живота лица лишених слободе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Степен реализације
изградње павиљона
затвореног типа

%

2017

0

50

Извор верификације:
годишњи извештај УИКС

225

60

Циљна вредност у 2021.
год.

70

Пројекат: 5011 - Радови на изградњи новог павиљона у КПЗ Сремска Митровица
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Акциони план за спровођење Препорука извештаја Европске Комисије за побољшање стања у правосуђу за преговарачко поглавље 23 НПАА;
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегијa за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Закон о извршењу кривичних санкција

Опис: Изградња новог павиљона затвореног типа површине 2.400 м2, за смештај 320 лица лишених слободе. Изабран извођач, радови су у току, почели у марту
2018. године.
Циљ 1: До краја 2023. године смањена преоптерећеност затворског система и обезбеђени бољи услови смештаја и живота лица лишених слободе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Завршена изградња
павиљона затвореног типа
Извор верификације:
годишњи извештај УИКС

%
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Пројекат: 5012 - Изградња комплекса затвореног типа у ОЗ Лесковац
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Акциони план за спровођење Препорука извештаја Европске Комисије за побољшање стања у правосуђу за преговарачко поглавље 23 НПАА;
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегијa за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Закон о извршењу кривичних санкција

Опис: Изградња комплекса затвореног типа, површине објеката од 3.300 м2 за смештај 200 лица лишених слободе, заједно са спољашњом инфраструктуром и
оградним зидом, укупно око 4.000 м2. Радови започели у јануару 2018. године.
Циљ 1: Смањење преоптерећености затворског система и обезбеђење бољих услова смештаја и живота лица лишених слободе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Степен завршетка
изградње објеката по
фазама

%

2017

0

90

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

Извор верификације:
годишњи извештај УИКС

Програмска активност: 0002 - Подршка лицима лишених слободе
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Закон о извршењу кривичних санкција
Опис: У оквиру програмске активности спроводе се послови који се односе на обезбеђење одрживог нивоа основних људских права лица лишених слободе
гарантованих који обухватају трошкове смештаја, исхране, лечења, едукације, третмана, одеће и обуће и сл.
Такође, у оквиру активности пружа се подршка за развој професионалне едукације кроз обуку, рад и интерну производњу осуђеника у заводима, као ефикасног
начина за друштвену реинтеграцију, како је предвиђено Законом о извршењу кривичних санкција и Европским затворским правилима. Део потреба се финансира из
буџета Републике, усмеравањем средстава за набавке из сопствене производње у производним активностима и погонима, а део из сопствених прихода завода од
продаје производа, у складу са Законом о извршењу кривичних санкција.
Циљ 1: Процентуално праћење трошкова који се односе на лица лишена слободе у смислу улагања у животни стандард лица лишених слободе по хуманим критеријумима достојним човека што
подразумева максимално ажурно снабдевање храном, лековима, енергетским и комуналним услугама, хигијеном, медицинским услугама и сл, а у односу на трошкове који се тичу редовног
функционисања целокупног система
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Проценат учешћа
стварних трошкова који се
односе на лица лишена
слободе

%

2016

80

80,5

81

82

Извор верификације:
Извештај о извршењу
буџета

Програмска активност: 0003 - Интерна производња
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Закон о извршењу кривичних санкција
Опис: Јасније сагледавање цене коштања производа из асортимана служби за обуку и упошљавање, ради оправданости производње у сопственој режији у односу
на тржишну, уз истовремено упошљавање значајног броја лица лишених слободе.
Циљ 1: Праћење улагања у циљу производње намештаја, текстилних производа и пвц столарије за потребе установа за извршење кривичних санкција
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Стварни трошкови
улагања у интерну
производњу
Извор верификације:
Извештај о извршењу
буџета

трошкови у рсд

2016

60.000.000 рсд

226

95500000

70500000

Циљна вредност у 2021.
год.

70500000

Програмска активност: 0004 - Обуке за упошљавање жена лишених слободе
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године.

Опис: родна анализа буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности на основу стручног усавршавања жена у укупној
популацији лица лишених слободе
Циљ 1: Унапређење знања и вештина жена у популацији лица лишених слободе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. број издатих
сертификата у односу на
укупан број полазница које
су прошле обуку

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

0

15/30

20/30

25/30

оцене у анкети од 1 до 5

2017

0

5

5

5

Извор верификације:
извештај о броју полазница

2. Субјективни доживљај о
стеченом знању и
вештинама кроз едукацију
у установама
Извор верификације: Анкета
спроведена по установама
за извршење кривичних
санкција

Пројекат: 5014 - Изградња смештајних капацитета затвореног типа
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Акциони план за спровођење Препорука извештаја Европске Комисије за побољшање стања у правосуђу за преговарачко поглавље 23 НПАА;
Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године

Опис: Изградња комплекса затвореног типа у западној Србији, површине објеката око 4000 м2 за смештај до 300 лица лишених слободе, заједно са спољашњом
инфраструктуром, оградним зидом и пратећим објектима. Пројектовање комплекса планирано у 2020. години.
Циљ 1: смањење преоптерећености смештајних капацитета и побољшање животних услова у објектима затворског система
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. степен завршености
радова
%
2020
10

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

50

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

10740

Извор верификације:
Годишњи извештај Управе

Пројекат: 7066 - Парламентарни избори за народне посланике
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Закон о избору народних посланика и Упутство РИК-а о припремама за спровођење редовних избора
Опис: Редовни парламентарни избори за народне посланике 2020. године
Циљ 1: Избор народних посланика у оквиру редовних парламентарних избора 2020.године
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. изласност грађана - лица
лишених слободе у
установама за извршење
кривичних санкција
Koментар: изласност
грађана - лица лишених
слободе у установама за
извршење кривичних санкција
Извор верификације:
Извештај изборне комисије

број лица

2017

10740

Програмска активност: 0005 - Алтернативне санкције
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција
Правни основ: Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији до 2020. године и Акциони план за спровођење Стратегије;
Стратегије за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији до 2020.године;
Закон о извршењу кривичних санкција;
Опис: Ванзаводске санкције
Циљ 1: Праћење трошкова канцеларија за алтернативне санкције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

58200000

58500000

59000000

1. Трошкови канцеларија за
алтернативне санкције
Koментар: од 01.01.2018.
године - праћење трошкова
канцеларија за
алтернативне санкције
Извор верификације:
Извештај о извршењу
буџета

висина трошкова у рсд

2016

227

ГЛАВА 23.2 - ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ
Опште образложење корисника:
Дирекција за управљање одузетом имовином (у даљем тексту: Дирекција) је орган у саставу Министарства правде, који обавља послове предвиђене Законом о одузимању имовине проистекле из
кривичног дела.
Послове из своје надлежности Дирекција врши по службеној дужности или по одлуци јавног тужиоца или суда.
Државни и други органи, организације и јавне службе дужни су да без одлагања поступе по захтеву Дирекције.
Дирекција:
• управља привремено и трајно одузетом имовином проистеклом из кривичног дела, имовином привремено одузетом по наредби јавног тужиоца (члан 24.), предметима кривичног дела (члан 87.
Кривичног законика), имовинском користи прибављеном кривичним делом (чл. 91. и 92. Кривичног законика), имовином датом на име јемства у кривичном поступку и предметима привремено
одузетим у кривичном поступку;
• врши стручну процену одузете имовине проистекле из кривичног дела;
• складишти, чува и продаје привремено одузету имовину проистеклу из кривичног дела и располаже тако добијеним средствима у складу са законом;
• води евиденције о имовини којом у смислу тачке 1) овог става управља и о судским поступцима у којима је одлучивано о таквој имовини;
• учествује у пружању међународне правне помоћи;
• учествује у обуци државних службеника у вези са одузимањем имовине проистекле из кривичног дела.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Главни носилац: 10310 - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Програмска активност: 0008 - Управљање одузетом имовином
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
Опис: Програмска активност подразумева: спровођење поступка преузимања одузете имовине, пријем и чување покретне имовине проистекле из кривичног дела,
спровођење поступка процене вредности покретне и непокретне имовине проистекле из кривичног дела и старање о управљању одузетом или привремено
одузетом имовином.
Циљ 1: Очување вредности одузете покретне и непокретне имовине и поступање по решењима надлежних судова у складу са надлежностима Дирекције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Приходи од закупнине
одузете имовине
Koментар: Пројекција
вредности индикатора циља
је урађена на бази
историјских података и
уоченог тренда у кретању
истих, али је потребно
напоменути да на вредност
индикатора Дирекција може
ограничено утицати, с
обзиром на то да Дирекција
поступа по решењу суда.
Извор верификације:
Информатор о раду
Дирекције за управљање
одузетом имовином

РСД

2016

80.000.000

82.000.000

82.000.000

82.000.000

ГЛАВА 23.3 - ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА
Опште образложење корисника:
Правосудна академија је овлашћена да организује почетну и сталну обуку судија и тужилаца. Почетна обука подразумева организовање обуке кандидата за судије и тужиоце, која се одвија пре првог
избора и траје две године. Број полазника почетне обуке одређује Високи савет судства и Државно веће тужилаца у складу са чланом 26 Закона о Правосудној академији и у складу са Законом дају
сагласност на Програм почетне и Сталне обуке. У циљу реализације програмских активности и обавеза Правосудне академије неопходно је обезбедити средства. Стална обука обухвата организовање
семинара за судије и тужиоце у складу са потребама праћења и примене нове законодавне регулативе, потребама додатног стручног усавршавања судија и тужилаца али и спровођење обука које су
предвиђене као обавезне законима. Такође, према Закону о судијама и Закону о тужиоцима судије и тужиоци имају право на обуку о трошку Републике Србије.
Академија је обавезна да спроводи посебне програме обуке прописане Законом о малолетницима, Породичним законом, Законом о заштити узбуњивача, Законом о заштити од насиља у породици.
Посебним законом о борби против организованог криминала и финансијским истрагама кривичних дела корупције и привредним кривичним делима Правосудна академија је обавезна да организује
обуку судија, тужилаца и чланова ударних група. Без ове специјалистичке обуке, прописане Законом, неће моћи да поступају у материји финансијских истрага.
У Акционом плану за Поглавље 23 и 24 Академија је једна од кључних носилаца обавеза које морамо да испунимо како би Србија добила позитивну оцену за Поглавље 23 и 24. Ови Акциони планови
који су усклађени са Европском комисијом обавезују Академију да интензивира програме почетне и сталне обуке, што је могуће уз јачање организационих и финансијских капацитета Академије.
Академија је у обавези да поштује већи број усвојених Стратегија али и да организује обуке које произилазе из ратификованих конвенција као што су Европска Конвенција о људским правима,
Конвенција о спречавању корупције, Конвенције о борби против организованог криминала и прања новца, заштити од дискриминације, заштити интелектуалне својине.
Академија је свесна потребе свеобухватног рада на подизању нивоа стручности судија, тужилаца али и стручности и обучености свих укључених у поступак који су зато циљна група Академије.
Подизањем нивоа стручности и ефикасности поступка избегавају се велики трошкови који настају услед неуједначене судске праксе, спорости поступака и застарелости кривичног гоњења. Све ове
грешке правосуђа падају на терет буџета Републике Србије.
Правосудна академија у циљу јачања капацитета и подизања нивоа знања ради на увођењу учења на даљину и електронско вођење евиденције и личних листова учесника семинара (судија, тужилаца,
судијских и тужилачких помоћника, судске и тужилачке администрације и осталих из циљне групе Академије). У том циљу је развијена платформа Академије као и електронска база везана за праксу
Европског суда у Стразбуру.
Зато је неопходно да постоји почетна и стална обука у циљу одржавања и унапређења професионалних знања и вештина. Оваква обука треба не само да развије способности неохподне за примену
измена у домаћем и међународном законодавству и правним принципима, већ и да унапреди остале комплементарне вештине и знања из области изван правне материје. Посебно је важна обука за
унапређење организационих способности у делу ефикасног управљања правосудним буџетом, ефикасне припреме предмета и управљања предметима, све ово у циљу вођења судских предмета без
непотребног одлагања и сувишних корака. Крајњи циљ је подизање ефикасности правосуђа, смањење трошкова и јачање поверења јавности у правосуђе.
Дугорочно кроз рад и јачање Правосудне академије подиже се ниво стручности, одговорности и ефикасности правосуђа а самим тим и поверење грађана Србије у правну државу и владавину права.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Главни носилац: 10310 - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Програмска активност: 0009 - Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне функције
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
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Правни основ: Закон о Правосудној академији,
Национална стратегија реформе правосуђа,
Стратегија развоја Правосудне академије,
Акциони план Владе РС у вези придруживања ЕУ, Акциони план Владе РС за поглавље 23
Акциони план Владе РС за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа
Опис: Правосудна академија обавља делатност од јавног интереса за Републику Србију и надлежна је за организацију почетне обуке кандидата за будуће судије и
тужиоце али и сталну обуку судија и тужилаца у складу са потребом праћења и примене нове регулативе, али и потребама додатног стручног усавршавања судија
и тужилаца. Поред добијања критеријума за избор и напредовање, почетна и стална обука, имају за циљ убрзавање решавање предмета, боље руковођење
предметима чиме се постиже ефикасност поступака. Без стручности није могуће говорити о ефикасности правосуђа а без јасних критеријума избора о поверењу у
правосуђе. Увођењем система избора заснованог на јасним и предвидивим критеријумима ( избор у складу са знањем и резултатима), напредовања у складу са
оствареним резултатима и стално стручно усавршавање за резултат имају остваривање великих финансијских уштеда у правосуђу.
Рад Правосудне академије омогућава да се:
а) Кроз програм почетне обуке врши селекција и припрема будућих носилаца правосудних функција, чиме се уводе објективни критеријуми за први избор носилаца
правосудних функција. Конкурс за полазнике објављује Академија, а број полазника почетне обуке одређује Високи савет судства и Државно веће тужилаца.
Пријемни испит на Правосудној академији састоји се из писменог, усменог дела и теста личности. У складу са програмом почетне обуке, поред практичног рада са
менторима полазници почетне обуке стичу знања и унапређују вештине комуникације, управљања поступком и етичким стандардима који обавезују носиоце
правосудних функција. Законом о Правосудној академији предвиђено је да полазници почетне обуке добијају плату у висини 70% плате судија основних судова.
Истим законом је предвиђена исплата накнада Менторима који спроводе програм обуке полазника у висини 10% основне плате судија.
б) Кроз редовну сталну обуку уводи се не само побољшање рада носилаца правосудних функција него се и добија додатни критеријум приликом вредновања
њиховог рада и напредовања. Приликом израде програма сталне обуке, општи принцип је да се води рачуна о броју предмета у појединим областима права,
унапређењу рада и техникама. Такође, неопходни су и други критеријуми: а) новоусвојени базични закони у складу са опредељењем Србије за реформу правосуђа,
ЕУ интеграције, б) примена прописа у борби против корупције, в) упознавање судија и тужилаца са стандардима ЕУ, правним тековинама ЕУ и обавезама правосуђа
у поступку придруживања ЕУ, г) примењивање међународних Конвенција о људским правима.
Већи број закона прописују обавезну обуку судија и тужилаца који поступају у одређеној материји. Тако Закон о малолетницима, закон о спречавању насиља у
породици, закон о финансијским истрагама и борби против корупције прописују обавезну специјализацију судија и тужилаца а тим законима Правосудна академија
је обавезна да организује специјалистичку обуку.
ц) Путем посебне сталне обуке судија и тужилаца унапређују се додатно знања која нису правна али се захтевају ради успешног решавања предмета. Ова знања
укључују управљање поступком, употреба база, форензику општу и рачуноводствену, стицање знања судија и тужилаца о економско финансијским правилима и
документима и друго.
Према обавезама из Акционог плана за поглавља 23 и 24 Академија мора да ради на даљем унапређењу програма почетне обуке, развијању сталне обуке,
развијању посебне обуке о праву Европске Уније, развоју критеријума за избор ментора и предавача, на инфраструктурном и кадровском јачању капацитета
Академије, како би могла да одговори обавезама предвиђеним у наведеним поглављима и постане обавезна тачка уласка у правосуђе а учешће на програмима
сталне обуке један од основних критеријума за напредовање.

Циљ 1: Унапређење и јачање ПА и стручних капацитета носилаца функција и кандидата за носиоце правосудних функција
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број уписаних корисника
почетне обуке
Koментар: Почетна обука за
будуће носиоце правосудних
функција
Извор верификације:
Правосудна академија

број

2016

35

31

30

30

број

2016

10245

11000

10000

10000

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број учесника сталне
обуке
Koментар: Број учесника
семинара у организацији
Академије
Извор верификације:
Правосудна академија

Циљ 2: Јачање капацитета правосуђа у области познавања правних тековина ЕУ, ЕКЉП и обавезне сталне обуке
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број обавезних обука
Koментар: Обавезне обуке:
на основу посебних Одлука
ВСС и ДВТ, као и нових
регулатива
Извор верификације:
Правосудна академија

број

2016

45

68

65

65

број

2016

20

40

40

40

2. Број семинара из
области права ЕУ и ЕКЉП
Koментар: Акционим планом
за пог 23 и 24, као и на
основу усвојених
Стратегија, интезивијрају
се обуке из области права Еу
и ЕКЉП, које доприносе
подизању стручности из
ових области
Извор верификације:
Правосудна академија
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Циљ 3: Убрзање поступака и уједначавање домаће судске праксе са прааксом Евр.суда за људска права
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Директна примена
судске праксе у пресудама
судова у РС
Koментар: Република Србија
обавезна је да примењује
праксу ЕК.Љ.П у домаћем
правосуђу
Извор верификације:
Правосудна академија

%

2019

70

70

70

70

%

2019

60

60

60

60

2. Једнако поступање
домаћих судова у истим
правним ситуацијама
Koментар: Побољшање
правне сигурности грађана
Извор верификације:
Правосудна академија

Пројекат: 7002 - ИПА 2013 - Сектор правосуђа
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа
Правни основ: Финансијски споразум за Национални програм ИПА 2013, Стратегија развоја Правосудне академије, Стратегија реформе правосуђа
Опис: "Подршка раду и побољшање образовних активности Правосудне академије". Пројекат " подршка раду Академије" остварује се кроз три компоненте: 1)
омогућавање лакшег приступа судској пракси Европског суда за људска права са циљем да се унапреди и стандардизује судска пракса у судовима Репубилке
Србије, као и усклађивање са ЕУ стандардима, што доводи до уанпређења независности правосуђа; 2) побољшање образовних активности Правосудне академије
која подразумева јачање, унапређење системског образовања , евалуације, ефикасност и делотворност почетне и сталне обуке правосуђу и правосудним
професијама, и 3) унапређење инфраструктуре и ИКТ Правосудне академије
Циљ 1: Побољшање образовних активности Академије
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

3

0

0

0

број

2016

1

0

0

0

1. Број поднетих извештаја
Koментар: У 2019. очекује се
затварање ИПА пројекта.
Извор верификације:
Правосудна академија

2. Завршена анализа
потребе за базом и њеном
формом
Koментар: У 2018. очекује се
затварање ИПА пројекта.
Извор верификације:
Правосудна академија

ГЛАВА 23.4 - УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Опште образложење корисника:
Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама наставиће са активностима у циљу даље афирмације и развоја слободе вероисповести и унапређења сарадње између државе и свих цркава и
верских заједница. Ради заштите њиховог правног и друштвеног положаја и омогућавања остваривања законом утврђених права, црквама и верским заједницама ће се пружати помоћ. Прихватајући
њихову изворну мисију, биће уважене као значајни чиниоци у друштву и предузимаће се мере ради заштите њихове аутономија и равноправног третмана. Захваљујући успостављеним
институционалним оквирима и предузетим мерама, односи између државних органа у Републици Србији и цркава и верских заједница су добри и стабилни. Стално јача међуконфесионални дијалог и
опредељење цркава и верских заједница да активно доприносе демократизацији и укупном развитку друштва. Цркве и верске заједнице ће наставити подршку економским и друштвеним реформама
у Србији дајући и допринос убрзању просеца европских интеграција.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Сектор: 19 - Вере и дијаспора
Опис: Влада Републике Србије настоји да све цркве и верске заједнице остварују своја права у складу са Уставом, Законом о црквама и верским заједницама и другим правним
унутрашњим и међународним актима којима се уређују верске слободе. Србија препознаје изворну мисију цркава и верских заједница и њихов значајан демократски и развојни потенцијал
у друштву, те са њима тежи успостављању сарадње зарад решавања питања од општег интереса и подстицања међуверског дијалога. Успостављени институционални оквир и мере које се
примењују у последњих неколико година омогућили су јачање регионалне и међународне међурелигијске сарадње, што је у складу са програмским опредељењима Владе о јачању
процеса европских интеграција.
Циљ 1: Смањење исељавања становништва из пограничних, економски неразвијених подручја у земљи и повратак расељеног и прогнаног српског народа у региону повећањем броја свештеника, монаха и верских
службеника.
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Број свештеника и монаха на служби
изван Србије у свакој години.
Koментар: Извор верификације: Шематизми (званични
црквени подаци о организацији, парохијама,
свештеницима и монасима); сајтови
епархија;

Број

2017

520

525

530

535

Број

2016

174

220

230

240

2. Број свештеника, монаха и верских
службеника у пограничним и
неразвијеним подручјима у свакој години.
Koментар: Извор верификације: Извор
верификације/Евиденције Управе формиране
на основу захтева црквених
великодостојника; шематизми епархија
(званични црквени подаци о организацији,
парохијама, свештеницима и монасима);
подаци Републичког завода за статистику о
неразвијеним општинама.
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Циљ 2: Повећање степена верске толеранције у односу на мањинске верске заједнице у земљи и региону.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

18

12

11

9

Број

2016

31

8

7

6

1. Број инцидената на годишњем нивоу
против мањинских верских заједница у
земљи.
Koментар: Извор верификације: Подаци Министарства
унутрашњих послова и међународних
организација које врше мониторинг верских
права, као и жалбе достављене Управи.

2. Број инцидената на годишњем нивоу
против Српске православне цркве у
региону.
Koментар: Извор верификације: Достављене жалбе
Управи, сајтови СПЦ и епархија у региону;
електронски медији, штампа.

Циљ 3: Јачање националног идентитета развојем теолошког образовања и повећањем учешћа установа цркава и верских заједница у културном и научном животу земље.
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Број одржаних манифестација у
организацији јавних и установа културе
цркава и верских заједница.
Koментар: Извор верификације: Јавни медији и медији
цркава и верских заједница;

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

13

17

19

22

Број

2016

238

240

242

243

2. Број ученика који се после завршене
средње теолошке школе упише на
факултет сваке школске године.
Koментар: Извор верификације: Евиденциони спискови
цркава и верских заједница и њихових
високих школа и факултета; званични
сајтови високошколских установа.

Програмска активност: 0001 - Подршка раду свештеника, монаха и верских службеника
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Правни основ: -Закон о црквама и верским заједницама;
-Национална стратегија одрживог развоја;
-Стратегија за смањење сиромаштва у Србији;
Опис: Материјални положај свештеника, монаха и верских службеника зависи од места њихове службе. Будући да они своју одговорну мисију врше у пограничним и
економски неразвијеним крајевима, а полазећи од процене да својим укупним радом доприносе ревитализацији руралних подручја, држава ће најугроженијимa,
сагласно процени надлежних верских власти, пружати редовну помоћ као и једнократне дотације црквама и верским заједницама код којих се јави потреба за овим
видом помоћи.
Циљ 1: Обезбеђивање социјалне сигурности и егзистенције свештеника, монаха и верских службеника давањем редовне државне помоћи.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

222

224

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

69

70

1. Број свештеника, монаха
и верских службеника који
примају редовну месечну
помоћ сваке године;
Koментар: Извор верификације:
Евиденције Управе
формиране према
захтевима црквених
великодостојника; подаци
Републичког завода за
статистику, Привредне
коморе и Сталне
конференције градова о
степену економске
развијености поједини

Број

2016

208

220

Циљ 2: Јачање међуконфесионалне сарадње пружањем једнократне материјалне помоћи црквама и верским заједницама.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број свештеника, монаха
и верских службеника
осталих традиционалних
цркава и верских заједница
који примају једнократну
материјалну помоћ у току
године.
Koментар: Извор верификације:
Евиденције Управе
формиране према
захтевима црквених
великодостојника.

Број

2016

63

67

231

Програмска активност: 0002 - Подршка свештенству и монаштву на Косову и Метохији
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Правни основ: -Устав Републике Србије
-Закон о црквама и верским заједницама
-Национална стратегија одрживог развоја;
-Стратегија дугорочног економског развоја српске заједнице на Косову и Метохији;
-Стратегија одрживог опстанка и повратка на Косово и Метохију;
-Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године.
Опис: Положај православног свештенства и монаштва на Косову и Метохији изузетно је тежак. Последњих година стално су скрнављени, а повремено и потпуно
рушени многи храмови. Велики део народа је прогнан у остале делове Србије, а преосталима је угрожена безбедност и ограничена слобода кретања. Услед таквих
околности, доведена је у питање материјална основа Српске православне цркве, чиме су готово сви свештеници и монаси остали без сталних прихода. Имајући у
виду да не могу рачунати на помоћ проређених и осиромашених верника, као ни на материјалну подршку локалних самоуправа, опстанак свештенства, монаштва и
ученика призренске богословије могућ је само уз сталну државну помоћ. Нарочито је важно сачувати српске цркве и манастире од насилног присвајања и уписа
српске православне духовне и културне баштине у УНЕСКО, као лажно приказане баштине албанске администрације која је једнострано прогласила сецесију од
Републике Србије.
Циљ 1: Подршка опстанку свештенства, монаштва и епархијских службеника на КиМ и подршка раду Призренске богословије, давањем редовне државне помоћи.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број свештеника, монаха
и епархијских службеника
који примају редовну
месечну помоћ сваке
године;
Koментар: Извор верификације:
Евиденције Управе
формиране на основу
захтева надлежног
епископа; извештај Епархије
о утрошку одобрене помоћи.

Број

2016

180

205

205

Циљ 2: Заштита срспке духовне и културне баштине повећањем броја цркава и манастира под заштитом УНЕСКО-а, пружањем материјалне подршке.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број цркава и манастира
СПЦ на КИМ под заштитом
УНЕСКА;
Koментар: Извор верификације: Помоћ
за реконструкцију,
конзервацију и рестаурацију
за цркве и манастире ради
превазилажења
административно –
институционалних баријера
у Приштини и повећање
броја цркава и манастира
под заштитом УНЕСКА.

Број

2016

4

6

6

210

Циљна вредност у 2021.
год.

6

Програмска активност: 0003 - Подршка средњем теолошком образовању
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Правни основ: - Закон о црквама и верским заједницама
- Национална стратегија за младе од 2015.-2025. године,
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године,
- Национална стратегија одрживог развоја.
Опис: Цркве и верске заједнице у Србији имају развијен школски систем. Нерешен друштвени статус и слаба материјална основа утицали су на доношење одлуке да
се пружа стална подршка средњим верским школама кроз финасирање кадровског унапређења запослених и подизања интернатског стандарда као и куповине
савремених учила и опреме. Тиме ће се верске школе модернизовати и омогућити њихово постепено укључивање у школски систем Републике Србије.

Циљ 1: Кадровско јачање, модернизација наставног програма, стручно усавршавање наставника и побољшање укупног стандарда у интернатима.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број наставника у
верским школама на
стручном усавршавању;
Koментар: Извор верификације:
Интерни акти Управе и
извештаји средњих верских
школа о стручном
усавршавању наставника.

Број

2017

20

23

Циљ 2: Осавремењивање наставног образовног процеса, набавка електронских учила и обогаћивање библиотечког фонда школа.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

24

25

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

6

6

1. Број верских школа у
којима је модернизована
настава набавком
електронских учила и
обновљен библиотечки
фонд
Koментар: Извор верификације:
Интерни акти Управе о
издвојеним средствима за
ову намену; извештаји
средњих верских школа о
извршеним набавкама и
наменском трошењу
средстава.

Број

2017

4

5

232

Програмска активност: 0004 - Подршка високом теолошком образовању
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Правни основ: - Закон о црквама и верским заједницама
- Национална стратегија за младе од 2015.-2025. године,
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године,
- Национална стратегија одрживог развоја.
Опис: Високо теолошко образовање у Србији последњих година доживљава експанзију коју прате различити изазови. Богословски факултет Српске православне
цркве укључен је у састав Београдског универзитета, високошколске установе других цркава и верских заједница улажу значајне напоре да осавремене наставне
планове и програме и побољшају квалификациону структуру, како би се по организацији и квалитету наставе приближили осталим факултетима. Њихове дипломе,
без обзира на чињеницу да настава траје осам семестара, још увек се признају само у оквиру цркава и верских заједница као оснивача. Програмском активношћу
спровешће се подстицајне мере унапређењем рада научних института, обогаћивањем научних и истраживачких делатности, подршком штампању теолошких дела
највише вредности, организовањем међународних научних скупова и одобравањем стипендија за студенте на основу успеха током школовања.

Циљ 1: Подршка развоју високог теолошког образовања давањем стипендија студентима високих теолошких школа.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број стипендираних
студената високих
теолошких школа у свакој
наставној години.
Koментар: Извор верификације:
Евиденција Управе
формирана на основу
података високих верских
школа, спискови достављени
од високих верских школа и
факултета и извештаји о
наменском утрошку
дотације, сајтови високих
теолошких школа

Број

Циљ 2: Развој научне и издавачке делатности на факултетима.
Назив индикатора
Јединица мере

2017

108

120

125

127

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

4

6

7

7

1. Број одржаних научних
скупова и семинара у
свакој години
Koментар: Извор верификације:
Интерни акти Управе о
издвојеним средствима за
ову намену; извештаји
високих верских школа и
факултета о наменском
утрошку дотације са
подацима о научним
активностима и издатим
књигама.

Број

Програмска активност: 0005 - Заштита верског, културног и националног идентитета
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Правни основ: - Закона о црквама и верским заједницама
- Национална стратегија одрживог развоја,
- Стратегијa превенције и заштите од дискриминације,
- Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону,
- Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014.-2024. године,
- Стратегија развоја туризма;
Опис: Свештенство и монаштво има пресудну улогу у очувању националног идентитета у државама насталим из претходне Југославије и дијаспори. Њихов
материјални положај је веома тежак и указује на неопходност пружања сталне помоћи кроз реализацију програмске активности. Посебна пажња ће се посветити
онима који службу обављају у сиромашним пределима и где је број српског народа изузетно мали, и на основу процене да је њихово присуство у функцији
масовнијег повратка прогнаног народа. Подршка ће се пружати и културним установама, издавачким пројектима, радио и тв станицама и свим другим духовнокултурним садржајима, који ће омогућити презентацију и показати вредност стваралаштва Срба на тим просторима. Активност ће се усмерити и на санацију верских
објеката у крајевима који су посебно страдали током ратних дејстава и из којих је у већој мери избегло српско становништво. Радиће се и у правцу створања услова
за нормалан рад богословија у Фочи, на Цетињу и манастиру Крка.
Циљ 1: Јачање положаја свештенства и монаштва у настојању да превладају тешкоће и остану на парохијама давањем редовне месечне помоћи и пружањем помоћи за изградњу, санацију и
реконструкцију верских објеката.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број санираних верских
објеката у свакој години;
Koментар: Извор верификације:
Извештаји корисника о
наменском утрошку
средстава, евиденције
Управе о изграђеним и
обновљеним верским
објектима.

Број

2016

28

37

38

39

Број

2016

268

300

302

304

2. Број свештеника и
монаха који примају
редовну месечну помоћ
ван Србије у свакој години;
Koментар: Извор верификације:
Евиденције Управе
формиране према
захтевима црквених
великодостојника; спискови
достављени од епархија;
извештаји о наменском
трошењу дотације.
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Циљ 2: Подстицање верских културних активности у центрима СПЦ и побољшање услова рада и живота у богословијама.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број културних догађаја
организованих од стране
духовних центара СПЦ-а
ван Србије у свакој години;
Koментар: Извор верификације:
Праћење медија; Извештаји
корисника о наменском
утрошку дотације.

Број

2016

8

20

23

27

Број

2017

3

4

4

4

2. Број средњих верских
школа у којима је извршена
набавка интернатске
опреме.
Koментар: Извор верификације:
Интерни акти Управе о
издвојеним средствима за
ову намену; извештаји
богословија о побољшању
ученичког стандарда у
интернатима.

Програмска активност: 0006 - Подршка за градњу и обнову верских објеката
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Правни основ: - Закон о црквама и верским заједницама
- Уредба о издавању доплатне поштанске марке ""Изградња Спомен-храма Светог Саве"",
- Национална стратегија за младе од 2015.-2025. године,
- Национална стратегија одрживог развоја
- Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014.-2024. године,
- Стратегија развоја туризма
Опис: Обнова, изградња и реконструкција храмова, манастира и других верских здања, реафирмише духовно, културно и национално наслеђе и омогућава
задовољавање духовних потреба грађана свих вероисповести. Уважавајући промењене околности и полазећи од процене да у Србији постоји потреба за већим
бројем верских објеката у којима би се организовале културне, образовне, социјалне и хуманитарне активности, већа пажња ће се посветити изградњи и
реконструкцији сакралног културног наслеђа за које цркве и верске заједнице не могу да обезбеде потребна средства из сопствених извора, посебно оне у
неразвијеним подручјима. Активности од посебне важности биће рестаураторски, конзерваторски и радови на ревитализацији старих храмова, који су због
вишедеценијске небриге у драматичном стању. Учесталост природних непогода током протеклих година, изискује и планирање средстава за додатну санацију
верских објеката у подручјима која су њима погођена. Суштинске промене у овој области се огледају у томе да друштво као целина показује све већи интерес за
обнову и заштиту манастирских комплекса као претпоставке развоја верског туризма, као значајног аспекта туризма у Србији за различите верске и туристичке
групе. У овој области и локална самоуправа се укључује у све већем обиму и даје допринос побољшању општег стања верских објеката. Како би се подстакао даљи
развој руралних области, потребно је изградити и додатне смештајне капацитете при верским објектима. Коначно, реализацијом ове програмске активности
стварају се услови за ангажовање грађевинске оперативе у готово целој Србији.
- Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“: Пренос средстава од продате доплатне поштанске марке, а по основу
Уредбе о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“, Светом архијерејском Синоду Српске православне цркве. Доплатна
поштанска марка се према Уредби издаје у тиражу од 7.600.000 комада, у аопену у висини од 10 динара у свакој текућој буџетској години.
Циљ 1: Јачање верског и културног идентитета изградњом, реконструкцијом и санацијом верских објеката тако да се на годишњем нивоу број започетих, завршених и санираних објеката одржи на
приближно истом нивоу.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број изграђених и
обновљених верских
објеката у неразвијеним
подручјима у свакој
години;
Број
2016
37
42
42
44
Koментар: Извор верификације:
Извештаји цркава и верских
заједница о наменском
утрошку дотација.

2. Број изграђених,
санираних и
реконструисаних верских
објеката у свакој години
Koментар: Извор верификације:
Извештаји цркава и верских
заједница о наменском
утрошку дотација.

Број

2016

144

155

160

165

Програмска активност: 0007 - Унапређење верске културе, верских слобода и толеранције
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Правни основ: - Закон о црквама и верским заједницама
- Национална стратегија за младе од 2015.-2025. године,
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године,
- Национална стратегија одрживог развоја.
Опис: Полазећи од чињенице да верска култура представља један од темеља укупног културног наслеђа, кроз ову програмску активност пружаће се подршка
најзначајнијим верским културним установама (Музеј СПЦ, Библиотека Српске патријаршије, Архив СПЦ, Католичи институт "Иван Антуновић“, Библикотека
Београдске надбискупије, Јеврејски историјски музеј и др.) за организовање тематских и заједничких међуверских изложби, као и за успостављање сарадње ових
установа са сличним државним културним установама. Подстицаће се издавање врхунске теолошке литературе, организовање научних симпосиона и скупова, као и
штампање тематских наслова, који ће сведочити о дубоким духовним коренима цркава и верских заједница у Србији. Подржаће се одржавање међуверског и
екуменског дијалога, са циљем промоције верске културе и толеранције. Дотираће се централна гласила цркава и верских заједница, ради виднијег учешћа у
медијском животу земље и доприноса хуманитарним и харитативним активностима. Пружaће се подршка елетронским медијима цркава и верских заједница (ТВ
Храм, Радио «Слово Љубве», Радио «Марија», Радио «Глас муслимана Србије») ради унапређења рада и укључивања у понуду дистрибутера кабловске и интернет
мреже. Подстицање развоја верског туризма и ходочасништва у циљу дубљег упознавања са значајним светиштима, како унутар једне верске заједнице, тако и на
међуверском плану ради оснаживања међуверске толеранције. Такође, у наредном раздобљу предстоји обележавање више значајних историјских јубилеја од
националног и међународног значаја, попут обележавања 800 година од стицања аутокефалности Српске православне цркве и крунисања Краља Стефана
Првовенчаног, једног века од уједињења Српске православне цркве као и један век почетка рада Православног богословског факултета и деведесет година
доношења устава СПЦ. Римокатоличка црква обележава јубилеје везане за завршетак Другог ватиканског сабора и богослужбене реформе коју је овај сабор донео.
Планира се да ови догађаји буду обележени организовањем више научних скупова и штампањем пригодних издања зборника радова и монографија.
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Циљ 1: Развој верских слобода и толеранције повећањем броја међуверских сусрета и организовањем изложби, сајмова, научних скупова, ходочашћа и поклоничких путовања.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број изложби, сајмова,
научних скупова верскокултурне садржине,
ходочашћа и поклоничких
путовања у свакој години;
Koментар: Извор верификације:
Извештаји цркава и верских
заједница и удружења
грађана о наменском
утрошку дотација;
електронски и штампани
медији.

Број

2016

43

51

55

60

Циљ 2: Унапређење верске културе повећањем тиража часописа цркавa и верских заједница и броја наслова богословске и литературе о међуверским односима на годишњем нивоу.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број објављених наслова
богословских научних
радова-књига у свакој
години;
Koментар: Извор верификације:
Извештаји цркава, верских
заједница и удружења
грађана о наменском
утрошку дотација.

Број

2016

120

156

160

167

Број

2016

1100

1400

1500

1600

2. Укупан тираж часописа
традиционалних цркава и
верских заједница у свакој
години;
Koментар: Извор верификације:
Извештаји цркава, верских
заједница о наменском
утрошку дотација са
подацима о тиражу.

Програмска активност: 0008 - Пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Правни основ: - Закон о црквама и верским заједницама
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
- Уредба о уплати доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике
- Национална стратегија одрживог развоја
Опис: Свештеницима и верским службеницима биће плаћени доприноси за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање према Уредби o уплати доприноса за
пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике.
Циљ 1: Назив индикатора
1. -

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

2016

-

-

-

-

Koментар: -

Програмска активност: 0009 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Правни основ: -Закон о државној управи
-Закон о министарствима
-Закон о буџетском систему
-Правилник о систему извршења буџета Републике Србије
Опис: Административну подршку у спровођењу осталих програмских активности пружа Одсек за опште послове у оквиру Сектора за односе са црквама и верским
заједницама и опште послове.
Циљ 1: Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

2016

-

-

-

-

1. Koментар: Извор верификације: -
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Раздео 24
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Опште образложење корисника:
Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe oбaвљa пoслoвe држaвнe упрaвe кojи сe oднoсe нa: стрaтeгиjу и пoлитику рaзвoja пoљoприврeдe и прeхрaмбeнe индустриje; aнaлизу
прoизвoдњe и тржиштa пoљoприврeдних прoизвoдa; билaнсe пoљoприврeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa и систeм рoбних рeзeрви oснoвних пoљoприврeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa; урeђeњe
зajeдничкoг тржиштa, мeрe тржишнo-цeнoвнe пoлитикe, структурнe пoлитикe и зeмљишнe пoлитикe у пoљoприврeди; мeрe пoдстицaja зa унaпрeђeњe пoљoприврeднe прoизвoдњe; прeдлaгaњe
систeмских рeшeњa и мeрa зaштитe при увoзу пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa; зaштиту и кoришћeњe пoљoприврeднoг зeмљиштa; прoизвoдњу aгрaрних инпутa зa пoљoприврeдну и
прeхрaмбeну индустриjу, прoизвoдњу и прoмeт aлкoхoлних и бeзaлкoхoлних пићa, eтaнoлa, дувaнa и прoизвoдa oд дувaнa и прeхрaмбeних прoизвoдa; кoнтрoлу квaлитeтa пoљoприврeдних прoизвoдa
и прeхрaмбeних прoизвoдa, винa, aлкoхoлних и бeзaлкoхoлних пићa, вoћних сoкoвa, кoнцeнтрисaних вoћних сoкoвa, вoћних нeктaрa, вoћних сoкoвa у прaху, минeрaлних вoдa, eтaнoлa, дувaнa и
прoизвoдa oд дувaнa у унутрaшњeм и спoљнoм прoмeту; рурaлни рaзвoj; зeмљoрaдничкo зaдругaрствo; стручнe пoљoприврeднe службe; систeм тржишних инфoрмaциja у пoљoприврeди; прoизвoдњу,
цeртификaциjу и кoнтрoлу квaлитeтa и прoмeтa сeмeнa и сaднoг мaтeриjaлa; признaвaњe и зaштиту сoрти биљa и рaсa дoмaћих живoтињa; oчувaњe и oдрживo кoришћeњe биљних и живoтињских
гeнeтичких рeсурсa зa хрaну и пoљoприврeду; ствaрaњe услoвa зa приступ и рeaлизaциjу прojeкaтa из дeлoкругa тoг министaрствa кojи сe финaнсирajу из срeдстaвa прeтприступних фoндoвa Eврoпскe
униje, дoнaциja и других oбликa рaзвojнe пoмoћи; инспeкциjски нaдзoр у oблaсти пoљoприврeдe, кao и другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм.
Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe oбaвљa и пoслoвe држaвнe упрaвe кojи сe oднoсe нa: упрaвљaњe пoљoприврeдним зeмљиштeм у држaвнoj свojини; успoстaвљaњe и вoђeњe
инфoрмaциoнoг систeмa o пoљoприврeднoм зeмљишту у Рeпублици Србиjи; дoдeљивaњe срeдстaвa зa извoђeњe рaдoвa и прaћeњe рeaлизaциje гoдишњeг прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa
пoљoприврeднoг зeмљиштa у Рeпублици Србиjи; прaћeњe изрaдe Пoљoприврeднe oснoвe Рeпубликe Србиje и њeнo oствaривaњe; вoђeњe рeгистрa пoљoприврeдних oснoвa jeдиницa лoкaлнe
сaмoупрaвe, кao и другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм.
Упрaвa зa вeтeрину, кao oргaн упрaвe у сaстaву Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe oбaвљa пoслoвe држaвнe упрaвe и стручнe пoслoвe кojи сe oднoсe нa: здрaвствeну зaштиту
живoтињa; вeтeринaрскo-сaнитaрну кoнтрoлу у прoизвoдњи и у унутрaшњeм и спoљнoм прoмeту живoтињa, спoрeдних прoизвoдa живoтињскoг пoрeклa, рeпрoдуктивнoг мaтeриjaлa и других
oргaнизaмa и прeдмeтa кojимa сe мoжe прeнeти зaрaзнa бoлeст, хрaнe зa живoтињe и кoмпoнeнти зa прoизвoдњу хрaнe зa живoтињe; рeгистрaциjу, oднoснo oдoбрaвaњe и кoнтрoлу рaдa oбjeкaтa зa
прoизвoдњу нaмирницa живoтињскoг пoрeклa (клaницe, млeкaрe и др.); рeгистрaциjу, oднoснo oдoбрaвaњe и кoнтрoлу oбjeкaтa зa прoизвoдњу хрaнe зa живoтињe и нeшкoдљивo уклaњaњe лeшeвa и
спoрeдних прoизвoдa живoтињскoг пoрeклa, кao и oбjeкaтa зa њихoву прeрaду; кoнтрoлу прoизвoдњe и унутрaшњи и спoљни прoмeт лeкoвa и биoлoшких срeдстaвa зa упoтрeбу у вeтeрини, кao и другe
пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм.
Упрaвa зa зaштиту биљa, кao oргaн упрaвe у сaстaву Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe oбaвљa пoслoвe држaвнe упрaвe и стручнe пoслoвe кojи сe oднoсe нa: зaштиту биљa oд
зaрaзних бoлeсти и штeтoчинa; кoнтрoлу срeдстaвa зa зaштиту биљa и ђубривa у прoизвoдњи, унутрaшњeм и спoљнoм прoмeту; кoнтрoлу примeнe срeдстaвa зa зaштиту биљa; прoизвoдњу и
рeгистрaциjу срeдстaвa зa зaштиту биљa и исхрaну биљa; утврђивaњe испуњeнoсти услoвa, прoцeну ризикa и спрoвoђeњe мeрa кoнтрoлe вeзaних зa биoлoшку сигурнoст кoд oгрaничeнe упoтрeбe,
увoђeњa у прoизвoдњу, стaвљaњe у прoмeт и увoз гeнeтички мoдификoвaних oргaнизaмa; фитoсaнитaрни нaдзoр и инспeкциjу у унутрaшњeм и спoљнoм прoмeту биљa, сeмeнa и сaднoг мaтeриjaлa,
кao и другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм.
Рeпубличкa дирeкциja зa вoдe, кao oргaн упрaвe у сaстaву Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe oбaвљa пoслoвe држaвнe упрaвe и стручнe пoслoвe кojи сe oднoсe нa: пoлитику
вoдoприврeдe; вишeнaмeнскo кoришћeњe вoдa; вoдoснaбдeвaњe, изузeв дистрибуциje вoдe; зaштиту oд вoдa; спрoвoђeњe мeрa зaштитe вoдa и плaнску рaциoнaлизaциjу пoтрoшњe вoдe; урeђeњe
вoдних рeжимa; прaћeњe и oдржaвaњe рeжимa вoдa кojи чинe и прeсeцajу грaницу Рeпубликe Србиje; инспeкциjски нaдзoр у oблaсти вoдoприврeдe, кao и другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм.
Упрaвa зa шумe, кao oргaн упрaвe у сaстaву Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe oбaвљa пoслoвe држaвнe упрaвe и стручнe пoслoвe кojи сe oднoсe нa: пoлитику шумaрствa;
oчувaњe шумa; унaпрeђeњe и кoришћeњe шумa и дивљaчи; спрoвoђeњe мeрa зaштитe шумa и дивљaчи; кoнтрoлу сeмeнa и сaднoг мaтeриjaлa у шумaрству; инспeкциjски нaдзoр у oблaсти шумaрствa и
лoвствa, кao и другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Опис: Програм обухвата управне послове Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде који се односе на анализу производње и тржишта пољопривредних и прехрамбених
производа; израду прописа из области пољопривредне политике и руралног развоја и њихово усклађивање са прописима ЕУ и стандардима међународних организација и споразума;
праћење и усмеравање спровођења обавеза које проистичу из процеса приступања ЕУ, СТО и другим међународним организацијама; израда стратегије и политике развоја пољопривреде,
руралног развоја и прехрамбене индустрије; планирање, предлагање, праћење, координација, промоција и анализа мера пољопривредне политике, руралног развоја и развоја
Пољопривредне саветодавне и стручне службе; инспекцијски надзор над применом закона и других прописа у областима заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство, безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача
дуванских производа. Такође, овај програм обухвата правне, опште, нормативне и управљачке послове и трошкове Министарства који доприносе реализацији Програма у целини.

Циљ 1: Модернизација и прилагођавање институција
Назив индикатора
1. -

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

2015

-

0

0

0

да/не

2016

0

0

0

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

2016

-

-

-

-

%

2014

14,21%

-

-

-

Koментар: -

2. Акредитовано Управљачко тело за
ИПАРД (да-НЕ).
Koментар: Извор верификације: Министарство,
Сектор за рурални развој

Циљ 2: Унапређена примена закона и прописа у области пољопривреде
Назив индикатора
1. Извор верификације: -

2. Проценат донетих управних мера у
односу на број контрола пољопривредне
инспекције
Koментар: Извор верификације: Годишњи извештаји о
раду Одељења Пољопривредне инспекције
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Програмска активност: 0001 - Уређење у области пољопривреде и руралног развоја
Програм коме припада: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде
Правни основ: Закон о Министарствима ,Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о вину. Закључак Владе о ступању на снагу и почетку примене
Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране и
престанку важења и примене Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране и Републике Србије, са друге
стране, од 1. септембра 2013. године (05-број 337 - 7135/2013-1, од 25.августа 2013.године), Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније
(НПАА)
Опис: У оквиру програмске активности се уређује законодавство, институције и политика у области пољопривреде и руралног развоја, као и саветодавни и
протоколарни послови.
Област међународне сарадње обухвата праћење, анализирање и усмеравање спровођења обавеза које проистичу из процеса приступања ЕУ, СТО и другим
међународним организацијама, као и обавеза преузетих закључењем међународних споразума, протокола и иницијатива у области пољопривреде и заштите
животне средине; учествовање у изради и хармонизацији закона и других прописа са прописима ЕУ, правилима, принципима и споразумима СТО и стандардима
међународних организација и међународних споразума у области пољопривреде и заштите животне средине; припрема информација и платформи за преговоре и
сарадњу са ЕУ, СТО, међународним организацијама, као и са другим државама и регионима у области пољопривреде и заштите животне средине; координацију
пословима сарадње са другим државама у оквиру CEFTA, EFTA; координацију активности на идентификацији потреба за међународном помоћи, програмирање и
координирање пројеката финансираних из средстава донација и развојне помоћи, фондова ЕУ, као и билатералних и мултилатералних извора наменских средстава
у области пољопривреде и заштите и животне средине.
Област политике руралног развоја обухвата израду, праћење и спровођење ИПАРД програма и Националног програма за рурални развоју циљу повећања
ефикасности, унапређења ефективности мерa руралног развоја и социоекономских аспеката живота у руралним областима, подршку диверзификацији руралне
економије и креирању услова за проширење непољопривредне економије у руралним областима; спровођење сарадње са међународним и националним
организацијама иинституцијама у области руралног развоја, обезбеђивање донаторске помоћи за реализацију развојних програма и пројеката у области руралног
развоја; програмирање, праћење и координацију рада пољопривредне саветодавне службе; праћење стања и предлагање мера за ревитализацију и унапређење
развоја земљорадничког задругарства; програмирање, праћење и координацију рада пољопривредне саветодавне службе; обавља и друге послове из ове области.
Област пољопривредне политика обухвата послове праћења домаће и светске производње, потрошње, прераде, цена и трговине примарним пољопривредним
производима, производима рибарства и производима прераде од поменутих производа; припрему стручних основа за израду прописа из области пољопривредне
политике и политике рибарства као и њиховог усклађивања са правном тековином ЕУ, правилима, принципима и споразумима СТО и стандардима међународних
организација и међународних споразума; израду биланса основних пољопривредних производа; учешће у изради стратешких докумената у области биљне и
животињске производње, прераде и квалитета пољопривредних производа, као и у области пољопривредне статистике; израду анализа стања и давање пројекција
развоја прехрамбене индустрије; израду предлога расподеле буџетских средстава планираних за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју; предлагање мера
пољопривредне политике и политике рибарства као и праћење и анализу остварених ефеката мера; праћење и анализу царинске политике у области
пољопривредно-прехрамбених производа и предлагање мера за унапређење спољнотрговинске размене пољопривредно-прехрамбеним производима Републике
Србије; учешће у припреми информација и докумената и за преговоре и сарадњу са ЕУ, СТО и међународним организацијама, као и за сарадњу на билатералном
нивоу; обавља и друге послове из ове области.

Програмска активност: 0002 - Пољопривредна инспекција
Програм коме припада: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о подстицајима, Закон о безбедности хране, Закон о вину, Закон о ракији и другим алкохолним пићима, Закон о
надзору над прехрамбеним производима биљног порекла, Закон о пиву, Закон о етанолу, Закон о сточарству, Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о
органској производњи, Закон о пољопривредном земљишту
Опис: Програмска активност укључује послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа, који се односе на: заштиту, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта, доношење годишњег програма заштите и контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта; контролу коришћења премија,
регреса и других субвенција и подстицајних средстава намењених за унапређење пољопривредне производње и сточарства; контролу испуњености услова,
обезбеђењу стандарда и добре прерађивачке праксе у производњи производа биљног и мешовитог порекла, органској производњи биљног порекла, производњи
вина, ракије, пива, алкохолних и безалкохолних пића, складиштењу-паковању и превозу производа, конторолу производње и квалитета дувана и дуванских
производа, контролу испуњености услова за рад јавних складишта, контролу испуњености услова за овлашћивање сертификационих кућа за органску производњу,
контролу квалитета сировина и готових производа; организацију и вођење Централног регистра објеката за производњу и промет хране и хране за животиње и
друге послове из своје области. Несметано спровођење програмске активности подразумева обезбеђење средстава за рад инспектора, обезбеђење средстава за
вршење анализа и суперанализа у редовним, акцијским и ванредним контролама.

Циљ 1: Унапређен инспекцијски надзор и примена закона и прописа у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. . Проценат кривичних
пријава и захтева за
покретање прекршајног
поступка у односу на број
контрола
Koментар: Индикатор
одражава проценатј пријава
за против правно заузимање
земљишта, злоупотребе
службеног положаја;
покретање прекршајног због
вршења експлоатације
минералних сировина без
дозволе Министарства,
промене намене без плаћања
исте, вршење
инвестиционих радова без
сагласностиности...
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
одељења

%

2016

12

8.5

8.5

8.5

Број

2016

2000

2100

2100

2100

2. Број инспекцијских
контрола
Koментар: Индикатор
одражава број редовних и
контрола по захтеву
странака.
Извор верификације:
годишњи извештај о раду
Одељења
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Циљ 2: Унапређење контрола и спровођења програма мера за унапређење пољопривредне производње и сточарства и органска производња
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат неисправности
у коришћењу подстицаја по
уредбама утврђен у
контролама
Koментар: Индикатор
одражава проценат
контроле при обављању
редовног надзора, по
захтеву странака и по
основу одредаба из уредбе.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
одељења

%

2016

1,53

1.25

1.25

1.25

Број

2016

200

110

110

110

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Укупна вредност
обуставе исплата
подстицаја због
неправилности (милиона
динара)
Koментар: Индикатором се
мери број обустава на
основу извршених контрола
добијених подстицаја по
основу уредби.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
одељења

Циљ 3: Унапређење контроле и примене прописа у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број инспекцијских
контрола
Koментар: Индикатором се
исказује број редовних,
акцијских и ванредних
контрола.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
одељења

Број

2016

4100

4400

4400

4400

%

2016

20

16

16

16

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Проценат донетих
управних мера у односу на
број контрола
Koментар: Индикатор је
одраз броја управних мера
донетих по захтеву
странака (решења за
минимално техничке услове)
и по основу контрола
(забрана промета и
производње).
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
одељења

Циљ 4: Унапређење контроле и примене прописа у области вина, ракије, алкохолних и безалкохолних пића
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број инспекцијских
контрола
Koментар: Индикатор
показује број редовних,
акцијских и ванредних
контрола.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
одељења

Број

2016

5000

4500

4500

4500

%

2016

25

19

19

19

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Проценат донетих
управних мера у односу на
број контрола
Koментар: Индикатор
приказује проценат управних
мера, донетих по основу
контрола забране промета
и производње.
Извор верификације:
Годишљи извештај о раду
Одељења

Циљ 5: Унапређење примене прописа за упис у Централни регистар
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број ново регистрованих
субјеката на годишњем
нивоу
Извор верификације:
Годишљи извештај о раду
одељења

Број

2016

960

1300

1300

1300

%

2016

75,40

90

90

90

2. Проценат уписаних у
односу на поднете захтеве
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Одељења
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Програмска активност: 0003 - Системи и базе података у области пољопривреде
Програм коме припада: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде
Правни основ: Закон о буџету РС, Закон о раду, Закон о државним службеницима, Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима, Закон о пореском
поступку и пореској администарацијик, Закон о подстицајима, Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о саветодавним и стручним службама, Закон о
вину, Правилник о садржини и начину вођења виноградарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у виноградарски регистар, Правилник о условима за
признавање, поступку признавања, ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и о начину производње и обележавања мирних
вина и неких специјалних вина са географским пореклом; Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју,Закон о јавним складиштима за
пољопривредне производе.
Опис: Програмском активношћу обезбеђује се одржавање, даљи развој и ажурирање пет информациона система - СТИПС, АГРОПОНУДА, Систем рачуноводствених
података на пољопривредним газдинствима (FADN), Виноградарски регистар са обавезним пријавама и прикупљањем података и документације за тржиште
винских производа и базе географског порекла вина, и електронска база робних записа.
Подстицаји за маркетинг-информационе системе у пољопривреди (СТИПС) су плаћања за прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података о кретањима цена
одабраних пољопривредних производа. СТИПС пружа податке корисницима о ценама пољопривредно-прехрамбених производа и репроматеријала на недељноммесечном нивоу кретање малопродајних цена на зеленим пијацама и велепродајних цена на кванташким пијацама, које се користе за алализу при доношењу
одређених пословних одлука као и обавезу Србије при уласку у ЕУ да шаље цене одређених производа ЕК.
Основни циљ портала АГРОПОНУДЕ је помоћ индивидуалном пољопривредном произвођачу у пласману својих производа. У систему учествује 158 саветодаваца из
34 пољопривредне саветодавне службе који уносе податке о малим произвођачима (одабрана газдинства) и њиховим пољопривредним понудама.
Развој и функционисање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима (FADN) укључује прикупљање, обраду, анилизу и дисеминацију
дефинисаних рачуноводствених и економских података са одабраних пољопривредних газдинстава.Функционисање овог система обезбеђује спровођење годишњег
истраживања о структури, производњи, приходима и расходима пољопривредних газдинстава дефинисаних према захтевима ЕУ, који прописује FADN методологија.
У организацији FADN система могу учествовати пољопривредне образовне, нaучнe и стручне институције, управна тела те друге организације и установе које одреди
Министарство. У оквиру ове програмске активности обезбеђује се израда и одржавање система и базе података за Виноградарски регистар и података за
виноградарство и винарство, односно за функционисање система обавезних пријава и прикупљања података и документације за тржиште винских производа,
функционисање Виноградарског регистра и осталих наведених захтева, као и функционисање система за географско порекло вина.

Циљ 1: Унапређено информисање корисника о ценама и олакшан пласман пољопривредно-прехрамбених производа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

400000

400000

400000

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број посета корисника
сајта СТИПС и Агропонуде
Koментар: Извор верификације: Извор
податка МПЗЖС (база СТИПС
и база Агропнуда)

Број

2016

293800

Циљ 2: Обезбеђени подаци за ефикасно функционисање FADN IT базе података за слање података у ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број обрађених и
потврђених образаца у
Фанд ит систему
Koментар: Извор верификације: извор
података МПЗЖС (база
Фадн)

број

2016

1200

1700

1700

1700

број

2016

1300

1600

1600

1600

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

7000

7000

7000

2. Број унетих образаца у
Фадн ит система
Koментар: Извор верификације: Извор
обрађених и потврђених
образаца и Фадн ит систему

Циљ 3: Обезбеђивање ажурних података о произвођачима грожђа и виноградарским парцелама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Укупна површина под
виноградима која је
уписана у Виноградарски
регистар
Koментар: Извор верификације: Извор
податка МПШВ (база
Виноградарског регистра)

Хектар

2015

3500

Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде
Правни основ: Закон о министарствима; Закон о платама државних службеника и намештеника; Закон о државној управи; Кадровски план; , Закон о безбедности и
здрављу на раду, Закон о здравственој заштити ; Закон о буџетском систему; Уредба о буџетском рачуноводству и ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о
раду, Закон о државним службеницима, Посебни колективни уговор за државне органе, Закон о платном промету, Закон о облигационим односима, Закон о
пореском поступку и пореској администрацији, Закон о управном поступку, Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске Уније у оквиру
компоненте и инструмената претприступне помоћи (ИПА)-Помоћ у транзицији и изградња институција за период 2007- 2013 године, Финансијски споразум за сваку
ИПА програмску годину потписан између Европске Комисије и Владе Републике Србије; Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју; Закон о
пољопривредном земљишту; Закон о пољопривреди и руралном развоју; Закон о органској производњи ; Закон о безбедности хране; Закон о вину; Закон о пиву;
Закон о јаким алкохолним пићима; Закон о ветеринарству; Закон о добробити животиња; Закон о здрављу биља; Закон о средствима за заштиту биља; Закон о
средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта; Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти;
Закон о шумама; Закон о водама; Закон о сточарству; Закон о генетички модификованим организмима; Закон о обављању саветодавних и стручних послова у
области пољопривреде; Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње; Закон о јавним складиштима за пољопривредне
производе.

Опис: Програмском активношћу представљен је делокруг правних, општих, нормативних , финансијских послова, као и материјални трошкови неопходни за
стварање услова за реализацију целокупног програма Уређење и надзор у области пољопривреде.
Правни, опште и нормативне послови се односе на: израду нацрта закона и других прописа и њихово усклађивање са прописима ЕУ; успостављање и унапређење
система за управљање људским ресурсима; решавање у другом степену о управним стварима; припрему предлога првостепених решења о управним стварима из
области пољопривреде, ветеринарства, водопривреде, шумарства, заштите биља ; припрему уговора и анекса уговора које закључује Министарство; припрему
решења и закључака везаних за службена путовања у иностранство, као и формирање комисија, док Секретаријат Министарства обавља послове од заједничког
интереса и значаја за Министарство.
Финансијски послови се односе на: припрему и израду предлога прилога за меморандума о буџету, Предлога годишњег финансијског плана за израду закона о
буџету, оперативних финансијских планова и завршног рачуна; израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и
спровођење финансијске политике; вођење пословних књига и усклађивања са главном књигом Трезора; праћење реализације финансијских и материјалних
средстава као и законско, наменско и економично трошење средстава.
ПА такође, обухвата и послове интерне ревизије који се односе на: оперативно планирање, организовање, спровођење и извештавање о резултатима интерне
ревизије свих организационих делова Министарства
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Пројекат: 4003 - Рејонизација воћарске производње у Србији
Програм коме припада: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде
Правни основ: Стратегија пољопривреде
Опис: Пројекат се огледа на следећим активностима : карактеризација климатско - метеоролошких услова; карактеризација едафско - орографских услова;
карактеризација педолошких особина земљишта; дефинисање границе рејона и подрејона; дефинисање воћних врста које се препоручују за гајење; издвајање
лимитирајућих фактора, израда мапа. рејона и подрејона воћарске производње у Србији; израда листе сорти.
Циљ 1: Циљ пројекта је дефинисање воћарских рејона и подрејона у Србији са детаљним описом климатских, земљишних, топографских и биотичких карактеристика. Ово подразумева и креирање
листе воћних врста и сорти и препорука и ризика за њихово гајење на одређеном подручју.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Повећање
рентабилности и
продуктивности
производње

da/ne

2017

0

da

Koментар: Извор верификације:
статистика

Пројекат: 4004 - Управљање инвестицијама у области пољопривреде
Програм коме припада: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Предлог Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике Србије ( 2014-2024), Закон о пољопривреди и
руралном развоју.
Опис: Пројекат подразумева активности у смислу адекватне заштите пољопривредног земљишта од елементарних непогода.
Циљ 1: Достићи адекватан степен заштите пољопривредног земљишта од елементарних непогода.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

не

не

не

1. Површина
пољопривредног
земљишта која је под
заштитом од елементарних
непогода
Koментар: Константно
повећање површине
пољопривредног земљишта
које је под заштитом од
елементарних непогода,
што би довело до крајњег
циља, односно смањење
цене коштања инпута који
су услов за готов
пољопривредни производ
Извор верификације: Подаци
МПШВ - интерна евиденција
Управе за пољопривредно
земљиште

хектар

2018

хектар

Пројекат: 7035 - ИПА 2014 - Помоћ европским интеграцијама - неалоцирана средства
Програм коме припада: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде
Правни основ: Уредба о децентрализованом управљању средствима развојне помоћи ЕУ у оквиру инструмента претприступне помоћи- ИПА II; Оквирни споразум
између Владе Републике
Опис: Пројекат ће допринети јачању капацитета МПЗЖС у циљу даље израде и спровођења легислативе у области органске производње и политике квалитета хране

Циљ 1: Правни оквир за географске ознаке порекла (шеме квалитета) у области пољопривредних производа и намирница усклађен са релевантном ЕУ регулативом.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Нацрт новог закона у
складу са правним
тековинама ЕУ у области
шема квалитета за
пољопривредне производе
и намирнице.
Koментар: Допринос јачању
капацитета МПЗЖС у циљу
даље израде и спровођења
легислативе у области
органске производње и
политике квалитета хране
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
министарства

Не/Да

2016

Не

да

Циљ 2: Успостављен ефективан систем контроле за органску производњу који обухвата све учеснике и аспекте органске производње
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Успостављен регистар
органских оператера
Koментар: Допринос јачању
капацитета МПЗЖС у циљу
даље израде и спровођења
легислативе у области
органске производње и
политике квалитета хране
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
министарства

Не/Да

2016

Не

да
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Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

ГЛАВА 24.1 - ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У РЕПУБЛИЦИ
Опште образложење корисника:
Управа за аграрна плаћања је прва специјализована институција која се искључиво бави субвенцијама у пољопривреди. Њен задатак је да омогући пољопривредним произвођачима да се јасно и на
поуздан начин обавесте о свим актуелним подстицајима у пољпривреди, да им помогне да остваре субвенције на које имају право и да обезбеди ефикасну и брзу исплату средстава газдинствима.
Управа за аграрна плаћања води евиденцију о свим обавезама према пољопривредницима и исплатама газдинствима по основу субвенција, брине се о регистру пољопривредних газдинстава,
управља подстицајним средствима за пољопривреду из међународних извора и брине се о томе да она стигну до крајњих корисника. Управа за аграрна плаћања је једна од основних институција кроз
коју се исплаћују субвенције пољопривредним произвођачима у целој Европској Унији, а њено оснивање је било услов да Србија користи претприступне фондове ЕУ намењене аграру. Управа за
аграрна плаћања ради у саставу Министартсва пољопривреде и заштите животне средине, а основана је Законом о пољопривреди и руралном развоју 2009. године.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Опис: Програм обухвата подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, као значајан део пољопривредне политике. Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју укључују: директна
плаћања, кредитну подршку, мере руралног развоја и посебне подстицаје. Програм такође укључује и стручну и административну подршку за имплементацију мера подстицаја.
Реализација подстицаја у пољопривреди и руралном развоју базирана је на Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.
Прилагођавање мера подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у складу је са стратешким националним документима у области пољопривреде и руралног развоја, као и са
интеграцијским процесима Републике Србије у СТО и ЕУ.
Циљ 1: Унапређено финансирање пољопривреде и руралног развоја и управљање ризицима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

3,4

3,5

3,5

3,5

1. Учешће кредита пласираних у
пољопривреду у укупним кредитима
пласираних у привреду
Koментар: Индикатор мери укупан износ
кредита пласиран у сектор пољопривреде, а
не само кредите субвенционисане кроз
кредитну подршку. Пројекција вредности
индикатора на основу просечне стопе
раста индикатора на основу просечне
стопе раста индикатора у периоду 20082015 (1,1%)
Извор верификације: НБС (Кључни
макропруденцијални индикатори квалитет
активе)

Програмска активност: 0005 - Кредитна подршка у пољопривреди
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Правни основ: Закон о подстијацијима у пољпривреди и руралном развоју, Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју
Опис: Кредитна подршка се реализује кроз субвенционисање дела каматне стопе за одобрене кредите у области пољопривредне производње, намењених развоју
сточарства, ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства, као и различитих облика инвестиционих улагања и набавке пољопривредне
механизације и опреме. Субвенционисање дела камате на кредит, кроз корекцију каматне стопе прописаним нивоом процентних поена (у зависности од намене
кредита и рока доспећа).
У оквиру програмске активности субвенционисање каматне стопе за кредите пласиране у пољопривредну производњу Републике. Овом мером омогућен је
олакшани приступ финансијским средствима и омогућени су повољнији услови за набавку репродукционог материјала за сетву, набавку нове механизације и
опреме, опреме и механизације за наводњавање, набавку квалитетне расне стоке за основно стадо. Овом врстом подстицаја Министарство жели да иначе високе
каматне стопе за кредите намењене пољорпивредним произвођачима и задругама учини приступачнијим како би допринела повећењу ратарске, повртарске и
воћарско-виноградарске производње, ревитализацији сточарске производње, али и обнови застареле механизације и опреме.
У оквиру програмске активности субвенционисање каматне стопе за кредите пласиране у пољопривредну производњу Републике. Овом мером омогућен је
олакшани приступ финансијским средствима и омогућени су повољнији услови за набавку репродукционог материјала за сетву, набавку нове механизације и
опреме, опреме и механизације за наводњавање, набавку квалитетне расне стоке за основно стадо. Овом врстом подстицаја Министарство жели да иначе високе
каматне стопе за кредите намењене пољорпивредним произвођачима и задругама учини приступачнијим како би допринела повећењу ратарске, повртарске и
воћарско-виноградарске производње, ревитализацији сточарске производње, али и обнови застареле механизације и опреме.

Циљ 1: Развој пољопривредне производње и прераде кроз стимулацију инвестиција у пољопривредну механизацију и опрему, повећање и побољшање квалитета сточног фонда и повећање ратарске,
повртарске и воћарске производње
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број квалитетне
приплодне стоке подржан
путем кредита са
субвенционисаном
каматном стопом на
годишњем нивоу
Koментар: Број квалитетне
приплодне стоке подржан
путем кредита са
субвенционисаном
каматном стопом на
годишњем нивоу
Извор верификације: МПЗЖС Група за кредитну подршку

број грла

2016

1000

2600

2600

2600

број опреме

2016

2000

3200

3200

2600

2. Број нове
пољопривредене опреме и
механизације набављене уз
кредитну подршку
Министарства на
годишњем нивоу
Koментар: Број нове
пољопривредене опреме и
механизације набављене уз
кредитну подршку
Министарства на
годишњем нивоу
Извор верификације: МПЗЖС Група за кредитну подршку
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ГЛАВА 24.2 - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
Опште образложење корисника:
Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде обавља послове који се односе на: здравствену заштиту и добробит животиња и ветеринарско
јавно здравство; обезбеђивање система за управљање ризицима у производњи и промету хране и производа животињског порекла и хране за животиње; ветеринарско-санитарну контролу у
производњи и промету животиња, производа, споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала и других организама и предмета којима се може пренети заразна болест, хране
за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију, одобравање и контролу рада објеката за производњу хране животињског порекла; контролу објеката за производњу
хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу призводње и промета ветеринарских лекова и медицинских
средстава за употребу у ветерини; ветеринарску заштиту животне средине; обједињавање система база података, регистара и ветеринарских информационих система; праћење и усклађивање
националних прописа из области ветеринарства; обавља и друге послове из ове области..
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Опис: Заједнички програм обухвата активности које спроводе Управа за ветерину, Управа за заштиту биља и Дирекција за националне референтне лабораторијее у више комплементарних
и повезаних области. Активности Управе за ветерину се односе на доношење прописа, надзор, администрацију и међународну сарадњу у ветеринарској области; контролу и надзор
здравља и добробити животиња, превентивне мере и дијагностичка испитивања на заразне болести животиња; контролу фармаколошких, хормонских и других штетних материја у живим
животињама, и примарним призводима животињског порекла и храни животињског порекпа;праћење микробилошких, хемијских и других параметара у храни у промету и праћење хране
за животиње, у циљу откривања илегалне употребе или примене лекова, микробиолошких неусаглашености хране у промету, а са крајњим ефектом отклањања или смањења могућности
угрожавања здравља људи и животиња
Циљ 1: Унапређење квалитета и безбедности хране животињског порекла и хране за животиње
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

30

60

50

45

%

2016

10

7

5

5

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

75

95

95

97

1. Проценат објеката за производњу хране
и хране за животиње усклађен са ЕУ
стандардом
Извор верификације: Извештај
ветеринарске инспекције о спроведеним
контролама одобрених објеката

2. Проценат утврђених серија производа
који не испуњавају одговарајуће захтеве
безбедности хране и хране за животиње у
односу на прегледане производе
Извор верификације: Извештај о
резулататима испитивања

Циљ 2: Искорењивање болести животиња
Назив индикатора
1. Слободна стада од заразних болести
Извор верификације: Извештај о кретању
пријава и одјава заразних болести

Програмска активност: 0001 - Заштита здравља животиња
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: Закон о ветеринарству, Правилник о утврђивању програма мера здравствене заштите животиња

Опис: Програмска активност подразумева спровођење стручних послова који се односе на обезбеђивање адекватног нивоа здравствене заштите животиња по
донетом програму мера здравствене заштите животиња, ради очувања здравља и добробити животиња и здравља грађана. Стручне послове обављају
ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте и ветеринарски специјалистички и научни институти на начин дефинисан међународним стандардима (ОИЕ, ЕУ). У
оквиру ове пројекте активности спроводиће се дијагностичко испитивање говеда на туберкулозу, бруцелозу, ензоотску леукозу говеда уз одређивање статуса
слободних стада на туберкулозу, бруцелозу и ензоотску леукозу говеда, дијагностичко испитивање коза и оваца на бруцелозу и дијагностичка испитивања на болест
лудих крава и овчју сврабеж – ТСЕ у оквиру мониторинга, испитивање узорака дивљих свиња на присуство вируса класичне кугe свиња и на Афричку кугу свиња у
циљу успостављања система брзог откривања и хитног реаговања. Посебним плановима мониторинга вршиће се дијагностичка испитивања на Афричку куга коња,
болест плавог језика, болест западног Нила, авијарну инфлуенцу, беснило, испитивање код појаве нарочито опасних заразних болести и зооноза као и
дијагностичка спремност ветеринарских института, што је важно за заштиту јавног здравља али и предуслов за процес приступања ЕУ.
Као мера сузбијања заразних болести, поред нешкодљивог уклањања лешева, дезинфекције, дезинсекције и дератизације, врши се и надокнада штете власницима
убијених животиња
Од здравља животиња зависи и пласман домаћих производа животињског порекла (месо, млеко, јаја и др. производа) и живих животиња на регионална и
међународна тржишта, укључујући и тржиште ЕУ, Царинске уније и других земаља. Спроводиће се и вакцинација животиња против болести у зависности од
епизоотиолошке ситуације.
Циљ 1: Спречавање појаве и ширења заразне болести животиња
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат вакцинисаних
животиња
Koментар: Спречава се
појава и ширење заразних
болести животиња
Извор верификације: Број
испитаних животиња фактурни извештај

%

2016

70

90

90

95

%

2016

85

90

90

95

2. Проценат испитаних
животиња
Koментар: Проценат
испитаних животиња
Извор верификације: Број
испитаних животињафактурни извештај
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Програмска активност: 0002 - Безбедност хране животињског порекла и хране за животиње
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: Закон о ветеринарству, Закон о безбедности хране, Правилник о утврђивању програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских
и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње
Опис: У оквиру програмске активности се спроводе План и Програм системског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја у живим
животињама, храни животињског порекла, води за напајање животиња и храни за животиње, обезбеђује откривања илегалне употребе или примене лекова и
супстанци изнад максимално дозвољене количине, што може да има дуготрајне штетне ефекте на здравље људи.
У оквиру Плана, лабораторија које је овлашћена за испитивање узорака хране и хране за животиње, спроводи узорковање и испитивање ткива и/или супстанци
пореклом од говеда, оваца, коза, свиња, живине и коња за клање, дивљачи, риба и производа животињског порекла (мед, јаја, млеко), на присуство забрањених и
недозвољених суптсанци, ветеринарских медицинских производа и контаминената из животне околине.
План мониторинга садржи врсту испитивања присуства микробиолошких, хемијских и биолошких контаминената; стандарде квалитета за храну и друге параметре
од значаја за спровођење програма. Ове програме мониторинга спроводе лабораторије које су овлашћене за испитивање узорака хране и хране за животиње

Циљ 1: Постигнут ниво квалитета и безбедности хране у складу са националним и међународним прописима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

6

6

6

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат позитивних
налаза резидуа забрањених
супстанци у укупном броју
узорака на годишњем
нивоу
Koментар: Проценат
позитивних налаза резидуа
забрањених супстанци у
укупном броју узорака на
годишњем нивоу
Извор верификације:
Извештај

%

2016

10

Циљ 2: Постигнут ниво квалитета и безбедности хране у промету, у складу са националним и међународним прописима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат позитивних
случајева микробилошких
испитивања у храни на
годишњем нивоу
Koментар: Проценат
позитивних случајева
микробилошких испитивања
у храни на годишњем нивоу
Извор верификације:
Извештај

%

2016

20

15

15

15

%

2016

20

15

15

15

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Проценат случајева
неусаглашеног квалитета у
храни у односу на
националне стандарде на
годишњем нивоу
Koментар: Проценат
случајева неусаглашеног
квалитета у храни у односу
на националне стандарде на
годишњем нивоу
Извор верификације:
Извештај

Циљ 3: Постигнут ниво квалитета и безбедности хране за животиње, у складу са националним и међународним прописима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат позитивних
случајева микробилошких
испитивања у храни за
животиње на годишњем
нивоу
Koментар: Проценат
позитивних случајева
микробилошких испитивања
у храни за животиње на
годишњем нивоу
Извор верификације:
Извештај

%

2016

50

25

25

25

%

2016

50

25

25

25

2. Проценат налаза
неусаглашеног квалитета
хране за животиње у
односу на националне
стандарде на годишњем
нивоу
Koментар: Проценат налаза
неусаглашеног квалитета
хране за животиње у односу
на националне стандарде на
годишњем нивоу
Извор верификације:
Извештај

243

Програмска активност: 0003 - Надзор у области ветеринарства и безбедности хране животињског пореклa
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о буџету Републике Србије ,Закон о буџетском систему, Закон о државној управи, Закон о државним службеницима и
намештеницима, Закон о јавним набавкама, Закон о ветеринарству , Закон о безбедности хране ,Закон о добробити животиња и Закон о лековима и медицинским
средствима Правилник о начину и поступку издавања Међународних ветеринарских потврда (сертификата) за пошиљке животиња, произвида животињског
порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла и пратећих предмета, као и евиденција о издатим
сертификатима Правилник о утврђивању програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња,
производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње, Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите и др.

Опис: Одељење ветеринарске инспекције спроводи службену контролу која обухвата надзор, инспекцију, проверу, мониторинг, узорковање и лабораторијско
испитивање у области здравља и и добробити животиња, производње, узгоја, држања и регистрације животиња, производњи и промету хране животињског
порекла, хране за животиње, производњу и промет лекова за употребу у ветеринарској медицини , медицинских и биолошких средстава-,производњу и промет
репродуктивног материјала,семена за вештачко осемењавање, оплођених јајних ћелија и ембриона, сертификацију у међународном промету као и контролу
управљања споредним производима животињског порекла.Надзор обухвата сталну контролу свих субјекта у ветеринарској делатности ради очувања јавног
здравља и примену метода којима се прати да ли сви субјекти од њиве до трпезе спроводе законима прописане мере.Надзор треба да обезбеди крајњи
циљ:смањење ризика на занемарљив ниво и њихов утицај на здравље и добробит животиња, спречавање ширења заразних болести животиња и зооноза(болести
којее се са животиња преносе на људе), безбедност хране за животиње, безбедност хране за људе, и ветеринарску заштиту животне средине.Одељење граничне
ветеринарске инспекције врши ветеринарско санитарну контролу пошиљака при увозу, провозу и извозу животиња, производа животињског порекла, хране
животињског порекла, хране за животиње,споредних производаивотињског порекла, лекова за употребу у ветерину; врши испитивање пошиљки које се увозе ради
утврђивања њиховог здравственог стања, контролу међународних ветеринарских потврда о здравственом стању пошиљки у промету на државној граници
инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: увоз, транзит животиња, хране животињског порекла и производа животињског
порекла
Циљ 1: Успостављање ефикасног система инспекцијског надзора
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат
неправилности у односу на
укупан број инспекцијских
надзора
Koментар: Проценат
неправилности у односу на
укупан број инспекцијских
надзора
Извор верификације:
Годишњи извештај

%

2016

30

10

10

10

%

2016

100

15

15

15

2. однос ванредних и
планираних инспекцијских
контрола
Koментар: однос ванредних
и планираних инспекцијских
контрола
Извор верификације:
Годишњи извештај

Програмска активност: 0004 - Управљање у области ветеринарства и безбедности хране животињског пореклa
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: " Закон о министарствима, Закон о буџету Републике Србије ,Закон о буџетском систему, Закон о државној управи, Закон о државним службеницима
и намештеницима, Закон о јавним набавкама, Закон о ветеринарству, Закон о безбедности хране, Закон о добробити животиња и Закон о лековима и медицинским
средствима, Правилник о начину и поступку издавања Међународних ветеринарских потврда (сертификата) за пошиљке животиња, произвида животињског
порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла и пратећих предмета, као и евиденција о издатим
сертификатима, Правилник о утврђивању програма систематског праћења резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња,
производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње, Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите и др. "

Опис: Програмска активност обухвата обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: здравствену заштиту и добробит животиња; безбедност
и квалитет хране у процесу производње, држања и промета животиња, производа, сировина и хране животињског порекла, хране за животиње и споредних
производа животињског порекла, семена за вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за оплођавање животиња, ембриона и других организама и предмета,
којима се може пренети заразна болест; издавање сагласности и регистрацију објеката за узгајање, производњу, држање и промет животиња, производа, сировина,
хране за животиње и споредних производа животињског порекла (фарме, рибњаци, кланице, млекаре, објекти за прераду и сл.); регистрацију производње,
унутрашњег и спољног промета лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини; сертификацију у међународном промету, као и међународну сарадњу у
области ветерине и безбедности хране и друге послове који су одређени законом. Такође, програмска активност укључује активности и трошкoве администрацијe
Управе за ветерину
Циљ 1: Ефикасност пружања услуга управе
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

60

90

90

90

%

2016

30

70

70

70

1. Број издатих решења у
року у односу на број
поднетих захтева
Koментар: Број издатих
решења у року у односу на
број поднетих захтева
Извор верификације:
Извештај

2. проценат усклађених
стручних основа са
прописима ЕУ
Koментар: проценат
усклађених стручних основа
са прописима ЕУ
Извор верификације:
годишњи извештај

Пројекат: 4002 - ИПА 2013 - Пољопривреда и рурални развој
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: инансијски споразум између Р Србије и Е Комисије за ИПА 2013 програмски циклус. потписан 6.6.2014
Опис: Пројектом се обезбеђује континуирана подршка за искорењивање беснила и контроле класичне куге код домаћих свиња. Остварује континуитет претходних
ИПА и националних буџетских средстава од 2008., а повезан је са прекограничним пројектима за искорењивање болести.
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Циљ 1: Институционални правни и стратешки оквир за откривање, надзор , контролу и извештавање о зоонозама и заразним болестима животиња јасно дефинисан у складу са захтевима ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Израђена стратегија и
Акциони план за
усклађивање са ЕУ
Koментар: Израђена
стратегија и Акциони план
за усклађивање са ЕУ
Извор верификације:
Kвартални извештај у
оквиру Твининг пројекта

%

2016

0

0

Пројекат: 4005 - Неалоцирана средства ИПА 2014 - Пољопривреда и рурални развој
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: Финансијски споразум између Републике Србије и Европске комисије - Пројекат ИПА 2014
Опис: У оквиру вишегодишњег програма искорењивања беснила у Србији и подручју Балкана, ЕУ је пружила финансијску и стручну подршку Републици Србији која
се огледала кроз набавку вакцина против беснила код дивљих животиња и спровођење оралне вакцинације у периоду од 2010. до 2017. године (укупно 14 кампања
вакцинације које су се спроводиле на пролеће и у јесен), набавку лабораторисјке опреме и дијагностикума, као и опреме за надзор. У складу са Стратегијом
искорењивања беснила у Србији, као и плановима за вакцинацију у ширем региону (Хрватска,Босна и херцеговина, Црна Гора), ЕУ је одобрила финансирање
набавке вакцина за још три капање оралне вакцинације у Србији, закључно са целом 2018. годином. Очекује се да ће набавка бити без националне контрибуције.

Циљ 1: Даља подршка контроли (искорењивању) беснила у Републици Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Израђена стратегија и
Акциони план за
уклађивање са ЕУ

%

2017

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

0

да

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

0

да

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Годишњи извештај

Циљ 2: Набавка лабораторијске опреме и дијагностикума, као и опреме за надзор
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Израђена стратегија и
Акциони план за
уклађивање са ЕУ

%

2017

Извор верификације:
Годишњи извештај

ГЛАВА 24.3 - УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Опште образложење корисника:
Програм обухвата активности Ураве за ветерину, Управе за заштиту биља и Дирекције за референтне фитосанитарне лабораторије, као органа управе у саставу МПЗЖС, у више комплементарних и
повезаних области које се односе на безбедност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику. Програм обухвата активности Управе за заштиту биља које се односе на здравље биља, семе и садни
материјал, признавање сорти пољопривредног биља, заштиту права оплемењивача биљних сорти, биолошку сигурност (генетички модификовани организми), средства за заштиту и исхрану биља и
оплемењиваче земљишта и безбедност хране и хране за животиње биљног и животињског порекла. Прoгрaм укључуje дирeктнe, кao и индирeктнe трoшкoвe зa рaд државних службеника у наведеним
областима и за активности правних лица овлашћених од стране МПЗЖС или изабраних путем конкурса, а која обављају стручне послове, послове од јавног интереса (пољопривредне стручне службе,
факултети и институти у области биотехничких наука) и специјализоване услуге, које се у највећој мери односе на лабараторијска испитивања службених узорака узетих у поступку службених контрола.
Службене контроле у областима које покрива фитосанитарни систем, на тржишту Републике Србије и у међународном промету спроводи фитосанитарна инспекција.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Опис: Заједнички програм обухвата активности Ураве за ветерину, Управе за заштиту биља и Дирекције за националне референтне лабораторије, као органа управе у саставу МПЗЖС, у
више комплементарних и повезаних области које се односе на безбедност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику. Програм обухвата активности Управе за заштиту биља које се
односе на здравље биља, семе и садни материјал, признавање сорти пољопривредног биља, заштиту права оплемењивача биљних сорти, биолошку сигурност (генетички модификовани
организми), средства за заштиту и исхрану биља и оплемењиваче земљишта и безбедност хране и хране за животиње биљног и животињског порекла. Прoгрaм укључуje дирeктнe, кao и
индирeктнe трoшкoвe зa рaд државних службеника у наведеним областима и за активности правних лица овлашћених од стране МПЗЖС или изабраних путем конкурса, а која обављају
стручне послове, послове од јавног интереса (пољопривредне стручне службе, факултети и институти у области биотехничких наука) и специјализоване услуге, које се у највећој мери
односе на лабараторијска испитивања службених узорака узетих у поступку службених контрола. Службене контроле у областима које покрива фитосанитарни систем, на тржишту
Републике Србије и у међународном промету спроводи фитосанитарна инспекција.
Циљ 1: СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ БИЉА, ЖИВОТИЊА, ЉУДИ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВЕЗИ СА ПРИМАРНОМ БИЉНОМ ПРОИЗВОДЊОМ И ПРОМЕТОМ БИЉА И БИЉНИХ
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Проценат неусаглашености у вези са
применом прописа у фитосанитарној
области у односу на укупан број контрола
Извор верификације: Извештаји о
спровођењу годишњих програма мера
заштите здравља биља и
посртегистрационе контроле средстава за
заштиту биља, Извештаји фитосанитарне
инспекције

%

2015

12

5

245

4

Циљна вредност у 2021.
год.

4

Програмска активност: 0005 - Фитосанитарна инспекција
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: Закон о здрављу биља, Закон о семену, Закон о садном материјалу, Закон о средствима за заштиту биља, Закон о средствима за исхрану биља и
оплмењивачима земљишта, Закон о признавању сорти пољопривредног биља, Закон о генетички модификованим организмима, Закон о заштити права
оплемењивача биљних сорти, Закон о безбедности хране, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја у периоду 2014. године до 2020. године.

Опис: Кроз ову програмску активност успоставља се систем надзора спровођења фитосанитарних мера у областима које чине фитосанитарну политику, а које
обухватају здравље биља, семе и садни материјал, признавање сорти, средства за заштиту биља, средства за исхрану биља и оплемењиваче земљишта, заштиту
права оплемењивача биљних сорти, ГМО и безбедности хране биљног порекла. Програмску активност спроводи гранична и унутрашња фитосанитарна инспекција
Управе за заштиту биља. Кроз ову програмску активност осигурава се усклађеност са међународним стандардима који обезбеђују олакшан међународни и
унутрашњи промет. Овом програмском активности су обухваћене и специјализоване услуге, које се у највећој мери односе на лабораторијско испитивање
службених узорака биља, биљних производа и прописаних објеката на присуство штетних организама и ГМО, укључујући семе, садни материјал, земљиште и воду,
као и испитивање службених узорака хране и хране за животиње биљног порекла, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта.

Циљ 1: УНАПРЕЂЕН СИСТЕМ ФИТОСНИТАРНЕ КОНТРОЛЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат броја
неусаглашених пошиљки
биља,биљних
производа,средстава за
заштиту и исхрану биља у
односу на укупан број
пошиљки у увозу

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

0,75

0,40

0,35

0,35

%

2015

0.5

0.40

0,35

0,35

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
извештај граничне
фитосанитарне инспекције

2. Проценат броја
неусаглашених пошиљки
хране и хране за животиње
биљног и мешовитог
порекла у односу на укупан
број пошиљки у увозу,
Извор верификације:
извештај граничне
фитосанитарне инспекције

Циљ 2: УНАПРЕЂЕН СИСТЕМ ФИТОСАНИТАРНЕ КОНТРОЛЕ У ПРОИЗВОДЊИ И УНУТРАШЊЕМ ПРОМЕТУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Проценат броја
неусаглашених примарних
пољопривредних
производа биљног порекла
на присуство резидуа
средстава за заштиту биља,
контаминената и хуманих
вируса
Извор верификације:
извештај о спровођењу
годишњег програма
пострегистрационе
контоле средстава за
заштиту биља, извештај
фитосанитарне инспекције

2. Проценат броја
спроведених мера због
неусаглашености у осносу
на укупан број контрола у
области биолошке
сигурности

%

2015

3,2

2,5

2

1,8

%

2015

6

4,5

3,5

3,5

%

2015

10

5

4,5

4,5

Извор верификације:
извештај фитосанитарне
инспекције

3. Проценат броја
спроведених мера у односу
на укупан број
фитосанитарних контрола у
производњи и унутрашњем
промету у области здравља
биља и биљног карантина,
средстава за заштиту и
исхрану биља
Извор верификације:
извештаји фитосанитарне
инспекције

246

Програмска активност: 0006 - Управљање фитосанитарним системом и системом безбедности хране и хране за животиње биљног порекла
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: Закон о здрављу биља, Закон о средствима за заштиту биља, Закон о средствима за исхрану биља и оплмењивачима земљишта, Закон о семену,
Закон о садном материјалу, Закон о признавању сорти пољопривредног биља, Закон о генетички модификованим организмима, Закон о заштити права
оплемењивача биљних сорти, Закон о безбедности хране, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја у периоду 2014. године до 2020. године.

Опис: Прoгрaмскa aктивнoст oбухвaтa све делове фитосанитарног система: здравље биља и биљни карантин, семе и садни материјал, признавање сорти
пољопривредног биља, средства за заштиту биља, средства за исхрану биља и оплемењивача земљишта, заштита права оплемењивача биљних сорти, биолошка
сигурност (ГМО) и безбедност хране и хране за животиње биљног порекла. Прoгрaмскoм aктивнoшћу плaнирa сe нeпрeстaнo унапређење фитосанитарног система у
виду развијања и примене одговарајућих стандарда, као и информисање и подизање свести и доступност тачних података заинтересованој јавности. Тиме се
повећава усклађеност фитосанитарног система Републике Србије са међународним стандардима и обезбеђује олакшан међународни и унутрашњи промет
производа који су у надлежности Управе.
Ова програмска активност укључује трошкове рада хоризонталних стручних служби и расходе који омогућавају несметану реализацију надлежности Управе, као и
трошкове правних лица овлашћених од стране МПЗЖС, која обављају стручне послове и специјализоване услуге (пољопривредне стручне службе, факултети и
институти у области биотехничких наука), које се односе на фитосанитарне прегледе биља и биљних производа, лабораторијска испитивања службених узорака
узетих у поступку фитосанитарних контрола, испитивања сорти пољопривредног биља, процене средстава за заштиту биља у поступку регистрације.Средства
опредељена за обављање поверених послова од јавног интереса у фитосанитарној облсти,односно послове контроле производње семена и садног материјала
воћака винове лозе и хмеља и садног материјала ружа,послова од јавног интереса у области дијагмостике штетних организама и заштите здравља биља,као и
послова у међународној сарадњи у области биљне производње,развоју и усвајању нових технологија,вршења огледа и експеримената у другим земљама,а све у
циљу ширења тржишта пољоприведним производима.
За обављање поверених послова од јавног интереса у фитосанизарној области,односно послова контроле производње семена и садног материјала воћака винове
лозе и хмеља и садног материјала ружа,послова од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља 262.029.000,00 динара.За
послове у међународној сарадњи у области биљне производње,развоју и усвајању нових технологија,вршења огледа и експеримената у другим земљама,а све у
циљу ширења тржишта пољопривредних производа .
Послове у међународној сарадњи у области биљне производње,развоју и усвајању нових технологија,вршења огледа и експеримената у другим земљама,а све у
циљу ширења тржишта пољоприведним производима 10.000.000,00 динара.
Циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ ФИТОСАНИТАРНОГ СИСТЕМА
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

66

60

60

60

%

2015

95

98

98,5

98,5

%

2015

4693

104

105

106

%

2015

2

6

6

6

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

73

100

110

120

1. Број штетних организама
под посебним надзором
према програму мера
заштите здравља биља
Извор верификације:
правилник о утврђивању
програма мера заштите
здравља биља за текућу
годину,извештај о
спроведеном програму мера
заштите здравља биља

2. Проценат биолошке
сигурности од могућег
појављивања
новостворених генетички
модификованих
организама
Koментар: Повећање
степена биолошке
сигурности остварена кроз
праћење стања и појаве
нових генетичких
модификација у циљу
унапређење система
контроле и благовременог
спречавања присуства ГМО
на територији Републике
Србије
Извор верификације:
извештај граничне
фитосанитарне инспекције,
извешртај фитосанитарне
инспекције,база података о
одобреном ГМО Европске
Комисије, извештај
овлашћених лабораторија

3. Проценат повећања
уписних сорти у регистар
сорти пољопривредног
биља
Извор верификације:
регистар сорти
пољопривредног биља

4. Удео заштићених биљних
сорти у производњи и на
тржишту и база података о
атестираним количинама
семена и садног материјала
Извор верификације:
регистар заштићених
биљних сорти

Циљ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Повећање броја активних
супстанци у узорцима
хране биљног и
животињског порекла и
хране за животиње биљног
порекла обухваћен
годишњим програмом
испитивања резидуа
средстава за заштиту

број

2015

Извор верификације:
Правилник о програму
пострегистрационе
контроле средстава за
заштиту биља, годишњи
извештај о спроведеном
програму

247

2. Учешће регистрованих
средстава за заштиту биља
усклађених са стандардима
ЕУ у осносу на укупан број
регистрованих средстава за
заштиту биља

%

2015

0,6

2,5

3

5

Извор верификације: листа
регистрованих средстава за
заштиту биља

Пројекат: 4004 - Успостављање сервисне мреже агрометеоролошких станица
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: Закон о здрављу биља, Закон о средствима за заштиту биља, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја у периоду 2014. године до 2020.
године
Опис: Спровођењем пројекта набавиће се 150-200 аутоматских метеоролошких станица за потребе унапређења успостављеног система Прогнозно извештајне
службе на целој територији Републике Србије. Тиме се постиже повезивање биолошких параметара и услова средине, уређење тих података, њихово тумачење и
дистрибуција заинтересованим корисницима путем портала www.pissrbija.com. Саветодавно достављене информације у правом тренутку су од кључне важности за
избегавање већих штета у пољопривредној производњи.
Циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број економских штетних
организама за чију
прогнозу се користе
метеоролошки услови ради
праћења њиховог развоја
Извор верификације:
извештај Републичког
центра за прогнозно
извештајне послове

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

40

80

85

90

број

2015

18000

35000

36000

40000

2. Број посета порталу ПИС
Србије
Koментар: Извештај
Републичког центра за
прогносзно извештајне
послове
Извор верификације:
извештај Републичког
центра за прогнозно
извештајне послове

Пројекат: 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: Уредба Савета (ЕК) бр. 1085/2006 од 17. јула 2006. године која успоставља Инструмент за претприступну помоћ (ИПА); Закон о потврђивању Оквирног
споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру ИПА.

Опис: Спровођење пројекта ће допринети заштити здравља људи, животне средине и потрошача у Републици Србији, путем усаглашавања националног
законодавства са правним тековинама ЕУ у области средстава за заштиту биља и резидуа, јачања институционалних, професионалних и административних
капацитета, унапређења регистрације средстава за заштиту биља у складу са захтевима ЕУ, имплементација процене ризика при регистрацији средстава за заштиту
биља, унапређење размене информација о регистрацији и пострегистрационој контроли средстава за заштиту биља и резидуа пестицида са заинтересованим
странама и јавности.
Циљ 1: НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО УСКЛАЂЕНО СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА ЕУ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И РЕЗИДУА ПЕСТИЦИДА
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Припремљен Нацрт
Закона/подзаконских аката
у области регистрације
средстава за заштиту биља
и резидуа
Извор верификације:
Одељење за средства за
заштиту и исхрану биља ,
извештај о реализацији
пројеката, годишњи
извештај о раду
министарства

да-не

2016

не

"-"

"-"

"_"

да-не

2016

не

"-"

"-"

"_"

2. Припремљена гап
анализа националног
законодавства у области
регистрације средства за
заштиту биља и резидуа
Извор верификације:
Одељење за средства за
заштиту и исхрану биља ,
извештај о реализацији
пројекта, годишњи
извештај о раду
министарства

Пројекат: 7035 - ИПА 2014 - Помоћ европским интеграцијама - неалоцирана средства
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: Уредба (ЕУ) бр. 231/2014 Европског парламента и Савета од 11. марта 2014. године која успоставља Инструмент за претприступну помоћ (ИПАII);
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Евроспке уније
Републици Србији у оквиру ИПА II.
Опис: Спровођење пројекта ће допринети унапређењу контроле сортности садног материјала које је присутно на тржишту и повећања производње и трговине
садним материјалом, односно плодовима већине старих домаћих и одомаћених сорти воћа и винове лозе кроз процену постојећег правног и институционалног
оквира и припрему процедура у складу са прописима ЕУ и ЦПВО, јачање капацитета запослених из институција укључених у тестирање биљних сорти кроз обуке о
спровођењу ДУС и ВЦУ тестова, обуку запослених да ажурирају националне процедуре у складу са ЦПВО и УПОВ протоколима и успостављaње Регистра
одржавалаца за старе домаће и одомаћене сорте воћа и грожђa.
Циљ 1: ПОСТОЈЕЋИ ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИЈАЛНИ ОКВИР ОЦЕЊЕН И ПРИПРЕМЉЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ У СЛКАДУ СА ПРОПИСИМА ЕУ И ПРЕПОРУКАМА ЦПВО
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Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

да-не

2016

не

"-"

"-"

"_"

да-не

2016

не

0

"_"

":_"

да-не

2016

не

"-"

"-"

"_"

1. Припремљена гап
анализа националног
законодавства у области
признавања сорти
Извор верификације: Одсек
за признавање сорти
пољопривредног биља,
извештај о реализацији
пројекта, годишњи
извештај о раду
Министарства

2. Припремљена секторска
студија у овласти
регистације сорти и
извештај о препорукама за
унапређење
Извор верификације: Одсек
за признавање сорти
пољопривредног биља,
извештај о реализацији
пројекта, годишњи
извештај о раду
Министарства

3. Припремљено најмање
пет нових процедура за
инплементацију постојећих
правилника у складу са
важећим правним
тековинама ЕУ и ЦПВО и
усвојен од стране одсека за
признавање сорти
пољопривредног биља
Извор верификације: одсек за
признавање сорти
пољопривредног биља,
извештај о реализацији
пројекта, годишњи
извештај о раду
Министарства

ГЛАВА 24.4 - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ
Опште образложење корисника:
Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове који се односе на: политику водопривреде; вишенаменско
коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; спровођење мера заштита вода и планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и
одржавање режима вода које чине и пресецају границу Репубилке Србије; инспекцијски надзор у области водопривреде; као и друге послове одређене законом. У Републичкој дирекцији за воде су
образоване следеће уже унутрашње јединице: Одељење за управљање водама и међународну сарадњу, Одељење за правне, економско-финансијске и административно – техничке послове и
Одељење водне инспекције. У Одељењу за управљање водама и међународну сарадњу образоване су следеће уже унутрашње јединице: Група за водна акта, аналитичке послове и стандарде у
области вода, Група за учествовање у стратешком планирању и управљању, Група за уређење и коришћење вода, Група за заштиту вода од загађивања и Група за уређење водотока и заштиту од
штетног дејства вода. У Одељењу водне инспекције образоване су следеће уже унутрашње јединице : Одсек водне инспекције Краљево у подручној јединици широј од подручја управног округа за
Златиборски, Моравички, Рашки, Поморавски и Косовскомитровачки управни округ са седиштем у Краљеву; Одсек водне инспекције Ниш у подручној јединици широј од подручја управног округа за
Нишавски, Топлички, Расински, Пиротски, Јабланички, Пчињски и Косовскопоморавски управни округ, са седиштем у Нишу и Одсек водне инспекције Смедерево у подручној јединици широј од
подручја управног округа за Зајечарски, Борски, Шумадијски, Подунавски, Браничевски, Мачвански и Колубарски управни округ са седиштем у Смедереву.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 - Интегрално управљање водама
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Опис: У оквиру овог програма извршавају се послови који се односе на припрему прописа из области вода, решавање у управним стварима у области вода, припрему аката за доделу
буџетских средстава и праћење наменског коришћења тих средстава, израду и праћење реализације стратешких докумената у области вода, креирање оквира за успоставање нових и/или
даљи развој постојећих међудржавних споразума у области одрживог управљања водама, вршење надзора и предузимање мера за обезбеђивање примене прописа из области вода.
Такође, Законом о изменама и допунама Закова о водама је прописано да су послови од општег интереса који се финансирају у складу са тим законом:
1) Послови уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, и то: изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регулационим и заштитним водним објектима у јавној
својини и одржавање водотока; изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за одводњавање у јавној својини; изградња, реконструкција, санација,
одржавање и управљање водним објектима за заштиту од ерозија и бујица у јавној својини и извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, у складу са тим законом; спровођење
одбране од поплаве,
2) Послови уређења и коришћења вода, и то: израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите; израда
биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту
ресурса; испитивање квалитета воде на изворишту и истражни радови на изворишту; заштита изворишта за снабдевање водом; изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање
водом за пиће и санитарно хигијенске потребе у јавној својини; одржавање и управљање водним објектима за наводњавање у јавној својини,
3) Послови заштите вода од загађивања, и то: израда програма и систематско праћење квалитета вода - мониторинг; праћење хаваријских загађења, организација и контрола њиховог
спровођења; спровођење дугорочних и краткорочних мера за спречавање, ублажавање и контролу загађивања вода; уређење водног режима заштићених области из Закона о водама и
других подручја која на њих имају утицаја; изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода у јавној својини,
4) Послови који се односе на системе за одводњавање и наводњавање, и то: одржавање и управљање водним објектима и системима за одводњавање и наводњавање у јавној својини,
5) Послови који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме, и то: изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским
хидросистемима у јавној својини,
6) Остали послови од општег интереса, и то: израда и спровођење планских докумената, програма и нормативних аката; израда студија и извођење истражних радова за потребе
интегралног управљања водама, израда техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од
загађивања; послови међународне сарадње у области вода; успостављање и вођење водне документације и водног информационог система; вршење поверених послова од стране јавних
водопривредних предузећа.

Циљ 1: Већа доступност становништва здравој пијаћој води и води за санитарно - хигијенске потребе, као и повећана заштита вода од загађивања
Назив индикатора
1. Број становника којима се изградњом,
односно реконструкцијом водних објеката
за заштиту вода од загађивања омогућава
прикључене на изграђене, односно
реконструисане објекте

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

16000

16000

16000

16000

број

2015

135000

135000

135000

135000

Извор верификације: Извештај МПЗЖС-РДВ

2. Број становника којима се изградњом,
односно реконструкцијом водних објеката
за коришћење вода омогућава приступ
здравој пијаћој води
Извор верификације: Извештај МПЗЖС-РДВ
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Циљ 2: Унапређена заштита од штетног дејства вода
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

бездимензионални број

2015

1

0,58

0,56

0,56

Назив индикатора
1. Индикатор унапређења заштите од
поплава
Извор верификације: Извештај МПЗЖС-РДВ

Програмска активност: 0006 - Управљање у области вода
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Закон о министарствима, Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о платама државних службеника и
намештеника, Одлука о отварању Буџетског фонда за воде
Опис: Опис: Обезбеђивање активности потребних за: припрему и израду прописа из области вода и њиховог усаглашавања са прописима ЕУ; примену Закона о
водама и других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на
промене у водном режиму; обезбеђивање јединственог водног режима и остваривање управљање водама; издавање овлашћења за обављање послова
испитивање квалитета отпадних вода, испитавања квалитета површинских и подземних вода, као и издавање лиценци за обављање делатности вађења речних
наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, као и за обављање послова снабдевања водом за пиће системом јавног водовода,
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације, спровођење одбране од поплаве и других облика заштите од штетног дејства
вода, старања о функционисању водних објеката и система, одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима, одржавања мелирационих
система за одводњавање и наводњавање, извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима, праћења стања водних
објеката; решавање у првом степену у управним стварима из области вода; решавање у другом степену по жалбама против управних аката јавних водопривредних
предузећа; израда потребне финансијске документације за финансирање текућих расхода дирекције; обављање стручних и административно техничких послова за
Буџетски фонд за воде Републике Србије.

Програмска активност: 0007 - Инспекцијски надзор у области вода
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Закон о министарствима, Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о инспекцијском надзору, Закон о
платама државних службеника и намештеника
Опис: Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о водама и прописа донетих на основу тог закона врши овај орган преко републичких водних
инспектора.
Водни инспектор врши контролу над изградњом објеката и извођењем других радова који могу мењати природни или пројектовани водни режим, контролу водних
аката и њихову примену, контролу режима и квалитета вода у водотоцима, језерима и подземним водама.
Водни инспектор је овлашћен и дужан да нареди или забрани извршење радњи којима се неповољно утиче на водни режим, наложи привремени престанак рада у
случају непоступања у складу са водним актима и предузима друге радње за које је овлашћен Законом о водама.
Циљ 1: Повећана имплементација (примена) Закона о водама
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број инспекцијских
надзора
Извор верификације:
Извештај МПШВ-РДВ

2. Проценат утврђених
неправилности (због којих
су донета решења, поднете
кривичне пријаве, пријаве
за привредни преступ и
захтеви за покретање
прекршајног поступка) у
односу на укупни број
извршених инспекцијских
прегледа

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

3680

3750

3760

3760

%

2015

29,01

26,00

25,90

25,90

Извор верификације:
Извештај МПШВ-РДВ

Пројекат: 4002 - ГЕФ - СЦЦФ- Управљање водама на сливу реке Дрине у оквиру програма за Западни Балкан
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Министарства спољне трговине и
економских односа Босне и Херцеговине о сарадњи на имплементацији пројекта "Управљање сливом реке Дрине на западном Балкану", Споразум о гранту Траст
фонда за глобалне еколошке капацитете и Специјалног фонда за климатске промене на спровођењу "Пројекта управљање водама на сливу реке Дрине на западном
Балкану" између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Закон о министарствима, Закон о водама, Стратегија управљања водама на
територији Републике Србије до 2034. године.
Опис: Два главна очекивана резултата су: побољшање регионалне сарадње у сливу реке Дрине у циљу балансирања вишенаменског коришћења вода у сливу и
уграђивање мера прилагођавања на климатске промене у оквиру политике и планирање управљања водама на сливу и договарање заједничке визије и оквира
техничке сарадње са одрживим финансирањем.
Компонента 1 (регионални део) - Међудржавна сарадња на управљању прекограничним сливом реке Дрине обухвата израду студије од значаја за управљање
водама на сливу реке Дрине и помоћ државама у реформи законских регулатива у циљу подршке међународном управљању сливом реке Дрине.
Компонента 2 - (национални део) обухвата пилот инвестиције за интегрално управљање сливом реке Дрине са управљањем поплавама и сушама и јачањем
отпорности на климатске промене.
Компонента 3 - управљање пројектом, праћење и оцењивање као и ревизију пројекта.
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Циљ 1: Унапређена регионална сарадња у области управљања водама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Урађен Стратешки
акциони програм за слив
реке Дрине
Извор верификације: сајт
Републичке дирекције за воде

2. Урађен хидраулички и
хидролошки модел за слив
реке Дрине са
оптимизацијом
управаљања рада
акумулација

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

не/да

2015

не

не

да

не/да

2015

не

не

да

да/не

2015

не

да

"-"

да/не

2015

не

не

да

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације: сајт
Републичке дирекције за воде

3. Урађена студија анализе
загађења на сливу
Извор верификације: сајт
Републичке дирекције за воде

4. Урађена студија водних
ресурса на сливу
Извор верификације: сајт
Републичке дирекције за воде

Циљ 2: Припрема и реализација Пилот инвестиција у циљу повећања спремности на утицај климатских промена
Назив индикатора
1. Број израђених пилот
пројеката у циљу повећања
спремности на утицај
климатских промена
Извор верификације: сајт
Републичке дирекције за воде

2. Уграђена опрема на
планираним хидролошким
станицама површинских и
подземних вода,
метеоролошким станицама
и ремонтована жичара на
профилу Радаљ

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

број

2015

0

1

"-"

да/не

2015

не

да

"-"

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај МПШВ-РДВ

Пројекат: 4004 - Хитне санације од поплава
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Споразум о зајму "Пројекат хитне санције од поплава (Floods Emergency Recovery Project), IBRD, Loan No. 8449-YF, Закон о потврђивању споразума ,
Закон о министарствима, Закон о водама, Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године.
Опис: Рехабилитација и реконстукација приоритетне инфрастуктуре за заштиту од поплава и контролу одводњавања обазбеђивањем радова, добара и
консултантских услуга у областима погођеним поплавама као и областима које могу бити угрожене у случају поплава.
Циљ 1: Рехабилитација и реконстукција приоритетне инфраструктуре за заштиту од поплава
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број домаћинстава на
подручју заштићеном од
поплава
Извор верификације:
Извештај Јединице за
имплементацију пројекта

2. Дужина
рехабилитоване/реконструи
сане инфраструктуре за
заштиту од поплава

Циљна вредност у 2019.
год.

број

2015

0

9000

километри

2015

0

65

хектар

2015

0

20000

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај Јединице за
имплементацију пројекта

3. Површина
пољопривредног
земљишта заштићеног од
поплава
Извор верификације:
Извештај Јединице за
имплементацију пројекта

Пројекат: 4005 - Донација за систем ране најаве
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Споразум о гранту "Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије-Подршка пројекту свеобухватног (end-toend) система раног упозоравања" (Serbia National Disaster Risk Management Program-Support for End to End Early Warning System), Грант бр.TFOS4344 од 07.02.2017.
године
Опис: Институционална изградња јачања капацитета, идентификација и праћење ризика од елементарних непогода и набавка опреме за систем за рано
упозоравање
Циљ 1: Унапређени институционални капацитети за идентификовање и праћење ризика од елементарних непогода и системи за рано упозоравање
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Набављена опрема за
системе за рано
упозоравање
Извор верификације:
Извештај јединице за
имплементацију пројекта

да/не

0

2015

да

Пројекат: 4006 - Регионални систем водоснабдевања Морава
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Циљна вредност у 2021.
год.

Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, закон о просторном плану Републике Србије од 2010-2020. године, Закон о заштити животне средине, Стратегија управљања водама
на територији републике Србије до 2034. године, Закључак Владе 05 број 401-7328/2017-2 од 01. августа 2017. године.
Опис: Завршетак пројекта изградње и рехабилитације регионалног система водоснабдевања Морава усмерен на обезбеђивање довољних количина квалитетне
воде за пиће и санитарно хигијенске потребе за становништво и индустрију у општинама Велика Плана и Смедеревска Паланка финансираног од стране Делегације
Европске Уније кроз ИПА 2010. Пројекат се спроводи кроз чишћење магистралних цевовода од ППВ Трновче до Велике Плане и Смедеревске Паланка, изградњу три
бунара I фазе и изградњу бунара II и III фазе, са везним цевоводом, до укупног обезбеђења 200 л/с сирове воде за пуни капацитет изграђеног постројења за
припрему воде за пиће.
Циљ 1: Унапређен систем за уређење и коришћење вода кроз изградњу регионалног система водоснабдевања Морава
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат изведених
радова на изградњи
Регионалног система
водоснабдевања Морава у
односу на укупну вредност
изведених радова

проценат

2015

0

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

Извор верификације:
Извештај о раду МПШВ Републичке дирекције за воде

Пројекат: 4008 - Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Споразум о гранту "Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије" (Serbia National Disaster Risk
Management Program), EU TF Грант бр. TF0A2296 od 07.02.2017. године
Опис: Унапређење система Републике Србије за управљање ризиком од елементарних непогода и превенцију поплава кроз смањење садашњих ризика од поплава
и спречавање ризика од поплава у будућности.
Циљ 1: Управљање ризиком од елементарних непогода
Назив индикатора
Јединица мере
1. Унапређен водни
информациони систем
Републике Србије
Извор верификације:
Извештај јединице за
имплементацију пројекта

2. Унапређена мрежа за
мерење и осматрање у
склопу система ране најаве
и упозорења за одбрану од
поплава/управљање
ризиком од поплава

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

да/не

0

2015

да

да/не

0

2015

да

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај јединице за
имплементацију пројекта

Пројекат: 4009 - Електрификација система за наводњавање
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, Закон о енергетици, Стратегија управљања водама на
територији Републике Србије до 2034. године
Опис: Електрификација поља за наводњавање предвиђа предузимање активности на изградњи недостајућих електроенергетских објеката, како би се створили
услови за прикључење објеката пољопривредних произвођача на исте. У Републици Србији око 50% становника живи у руралним областима, а од тог процента њих
17% живи од пољопривреде и пратеће индустрије. Пољопривредни сектор је веома важан за економску стабилност земље, због чега ово министарство преко
различитих видова субвенција покушава да економски ојача и модернизује овај сектор. С тим у вези, ово министарство преко електрификације поља за
наводњавање жели да помогне пољопривредним произвођачима у развоју високо вредне производње воћа, пре свега јагодичастог, као и повртарске производње.

Циљ 1: Унапређени системи за наводњавање, кроз изградњу недостајуће електроенергетске објекте
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број градова и/или
општина у којима су
изграђени недостајући
електроенергетски објекти
Извор верификације:
Извештај Јединице за
имплементацију

број

2015

0

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

3

0

0

Пројекат: 5001 - Изградња система за наводњавање - прва фаза
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање развоја система за
наводњавање - I фаза, 2014.
Опис: Развој система за наводњавање - I фаза предвиђа предузимање активности ради реализације изградње, реконструкције и санације водних објеката и система
за потребе наводњавања, и то на: регионалним хидросистемa за наводњавање и двонаменским система на подручју Срема, Бачке и Баната и хидромелиорационим
системима на подручју Шапца, Чачка и Тополе.
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Циљ 1: Унапређени системи за наводњавање, кроз изградњу пумпних станица (ПС), изградњу и реконсктрукцију каналске мреже са пратећим објектима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Проценат реализације
радова на изградњи систем
за наводњавање - пројекат
Аду Даби
Извор верификације:
проценат
2015
0
72
90

Циљна вредност у 2021.
год.

100

Извештај МПШВ-Републичке
дирекције за воде

Пројекат: 7070 - ИПА 2016 - Подршка у форми твининг пројекта
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Оквирна директива о водама (ЕС/60/2000), Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године
Опис: Основни циљ пројекта је подршка администрацији Републике Србије у ефикасном спровођењу преговора о приступању и успешном управљању укупним
Циљ 1: Анализиран текући процес израде Плана управљања водама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Идентификовани
недостаци који се односе
на захтеве Оквирне
директиве о водама у
текућем процесу израде
Плана управљања водама
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера, документ о
извршеној анализи

2. Одржани састанци са
представницима
Републичке дирекције за
воде и јавних
водопривредних предузећа
ради размене информација
везано за идентификоване
недостатке и анализу
постојећег Плана
управљања водама

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

да/не

2015

0

да

"-"

број

2015

0

2

1

да/не

2015

0

да

"-"

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера, листа учесника

3. Урађена анализа
постојећег стања израде
Плана управљања водама
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера, документ о
извршеној анализи

Циљ 2: Унапређено знање и постојећа пракса запослених у Републичкој дирекцији за воде и јавним водопривредним предузећима везано за анализу притисака и утицаја и анализу поврата трошкова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Одржане теоријске обуке
за најмање 30 особа
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера, листа учесника и
тренинг материјал

број

2015

0

2

2

да/не

2015

0

не

да

да/не

2015

0

да

"-"

да/не

2015

0

не

да

број

2015

0

1

1

2. Припремљени елементи
за план управљања водама
везано за анализу
притисака и утицаја и
анализу поврата трошкова
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера

3. Развијен програм обуке
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера

4. Студијска посета
органима ЕУ надлежним за
управљање водама
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера, листа учесника

5. Урађени приручници за
обуку
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера и тренинг
материјал
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Циљ 3: Повећано учешће јавности и заинтересованих страна у вези са израдом елемената за План управљања водама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Одржане конференције
за заинтересоване стране
на којима ће се
представити резултати
рада
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера, листа учесника

Циљна вредност у 2020 год.

број

2015

0

1

1

број

2015

0

1

1

број

2015

0

150

150

да/не

2015

0

да

"-"

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Одржане радионице за
заинтересоване стране
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера, листа учесника

3. Припремљени и
штампани летци/брошуре
за релевантне
заинтересоване стране
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера, рачуни за
штампу

4. Урађена стратегија
комуникације
Извор верификације:
Квартални извештај у
оквиру пројекта Твининг
партнера

ГЛАВА 24.5 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Опште образложење корисника:
Буџетски фонд за воде Републике Србије обезбеђује наменска средства потребна за финансирање, у складу са Законом о водама, послова од општег интереса у управљању водама на територији
Републике Србије, осим територије аутономне покрајине.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 - Интегрално управљање водама
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Главни носилац: 14843 - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Програмска активност: 0002 - Уређење и коришћење вода
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, Закон о заштити животне средине, Стратегија управљања
водама на територији Републике Србије до 2034. године, Одлука о отварању Буџетског фонда за вода
Опис: Програмска активности уређење и коришћење вода усмерена је на предузимање мера и активности на: очувању и регулисању водених количина којима се
Циљ 1: Унапређен део система за уређење и коришћење вода кроз израду техничке докуметације, изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за коришћење вода
Назив индикатора
1. Број градова и/или
општина у којима су
изграђени и
реконструисана делови
постројења за припрему
воде за пиће, магистралних
цевоводи и резервоари са
уређајима који им
припадају

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

15

11

11

13

број

2015

2

8

8

15

број

2015

0

6

0

0

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

30

30

30

Извор верификације:
Извештај о раду МПШВРепубличка дирекција за воде

2. Број израђене техничке
документације за водне
објекте за снабдевање
водом за пиће и санитарнохигијенске потребе
Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичка
диркција за воде

3. Број израђене техничке
документације за водне
објекте за наводњавање
Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичке
дирекције за воде

Циљ 2: Унапређена пољопривредна призводња кроз обезбеђење потребне количине воде за наводњавање
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Проценат обима
одржавања дела
изграђеног регионалног
хидросистема за
наводњавање

проценат

2015

0

Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичке
дирекције за воде

Програмска активност: 0003 - Заштита вода од загађивања
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Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, Закон о заштити животне средине, Стратегија управљања
водама на територији Репбулике Србије до 2034. године, Одлука о отварању Буџетског фонда за вода
Опис: Програмска активност Заштита вода од загађивања усмерена је на: предузимање мера и активности на заштити и унапређењу квалитета површинских и
подземних вода чиме се омогућава заштита животне средине, здравља људи кроз смањену опасност од хидричних епидемија, као и заштита изворишта кроз
изградњу и реконстукцију водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и израде техничке документације за исте.

Циљ 1: Унапређен део система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, кроз израду техничке докуметације, изградњу и реконструкцију одређеног броја објеката за заштиту вода од
загађивања
Назив индикатора
1. Број градова и/или
општина у којима су
изграђени и/ или
реконструисани делови
главни колектори,
постројења за
пречишћавање отпадних
вода

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

7

2

4

6

број

2015

0

3

6

6

Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичке
дирекције за воде

2. Број израђене техничке
документације за водне
објекте за заштиту вода од
загађивања
Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичке
дирекције за воде

Програмска активност: 0004 - Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, Закон о заштити животне средине, Стратегија управљања
водама на територији Репбулике Србије до 2034. године, Одлука о отварању Буџетског фонда за вода
Опис: Програмска активност Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода усмерена је на: предузимање мера и активности за заштиту од поплава спољним
и унутрашњим водама и од леда, заштиту од ерозије и бујица и отклањању последица таквог деловања вода и управљање ризицима од штетног дејства вода као и
израде техничке документације за наведене објекте. Сагласно Оперативном плану одбране од поплава, на територији у надлежности ЈВП "Србијавода", Београд,
одбрана од поплава обавља се на 2140 км одбрамбене линије (насипи и регулисани водотокови), 46 брана са акумулационим језерима и бројним објектима за
заштиту од бујица и ерозије тла. Наведеним објектима се штити око 600.000 хектара земљишта са градовима, индустријским објектима и кључним
инфраструктурним објектима путне привреде, железнице, електропривреде и других државних система.
Циљ 1: Унапређена заштита од поплава, ерозија и бујица кроз одржавање и повећање спремности и функционалне сигурности система за заштиту од поплава, повећање степена заштите и обима
брањених подручја и подизање спремности за ефикасну и ефективну одбрану од поплава
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Проценат обима
одржавања водних
објеката за заштиту од
поплава (од спољних и
унутршњих вода и леда),
ерозије и бујица и водних
објеката за одводњавање
(из годишњег Оперативног
плана за одбрану од
поплава)

проценат

2015

20

38

40

40

број

2015

30

68

62

62

број

2015

52

40

25

15

Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичке
дирекције за воде

2. Број локација /брањених
подручја на којима се
изводе радови на санацији
и реконструкцији
постојећих заштитних
водних објеката и радови
на изградњи нових.
Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичка
дирекција за воде

3. Број слабих места након
поплава 2014. и 2015.
године
Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичка
дирекција за воде

Програмска активност: 0005 - Планирање и међународна сарадња у области вода
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Закон о просторном плану Републике Србије од 2010-2020. године, Закон о заштити животне средине, Стратегија управљања водама
на територији републике Србије до 2034. године, Одлука о отварању буџетског фонда за воде, Закон о потврђивању Конвенције о сарадњи на одрживом
коришћењу реке Дунав, Закон о потврђивању Конвенције о заштити и одрживом коришћењу прекограничних водотока и међународних језера и Закон о
ратификацији оквирног споразума о сливу реке Саве
Опис: Програмска активност планирање и међународна сарадња у области вода усмерена је на израду планских докумената у области управљања водама, студија
од значаја за област управљања водама, као и испуњавања обавеза Републике Србије који произилазе из важећих билатералних и мултилатералних међународних
уговора у области управљања водама.
Циљ 1: Унапређено спровођење политике заштите и коришћења водних ресурса кроз доношење и имплементацију стратешких и других докумената
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
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Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број израђених планских
докумената и студија од
значаја за област
управљања водама
Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичка
дирекција за воде

број

Циљ 2: Унапређење међународне сарадње у области вода
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број потписаних
међународних споразума и
протокола о сарадњи у
области вода

број

2015

7

8

8

8

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

2

2

1

1

Извор верификације:
Службени гласник РС

Пројекат: 5002 - Брана са акумулацијом „СТУБО-РОВНИ” Ваљево
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, Закон о заштити животне средине, Стратегија управљања
водама на територији Репбулике Србије до 2034. године, Одлука о отварању Буџетског фонда за вода
Опис: Пројекат изградња вишенаменске бране са акумулацијом „Стубо - Ровни”, Ваљево, усмерен је предузимање мера и активности на: обезбеђењу довољних
количина квалитетне воде за пиће и санитарно- хигијенске потребе за становиништво и индустију у општинама Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб и град Ваљево,
обезбеђењу минималног одрживог протока у маловођу, побољшању квалитета вода, одбрани од поплава, обезбеђењу потребних количина воде за потребе ЈП
Електропривреде Србије и др.
Циљ 1: Унапређен део система за уређење и коришћење вода кроз изградњу вишенаменске бране са акумулацијом „Стубо-Ровни“, Ваљево
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат изведених
радова на изградњи
вишенаменскe бранe са
акумулацијом у односу на
укупну вредност
неизведених радова на
проценат
2015
94,59
100
изградњи вишенаменске
бране са акумулацијом
„Стубо-Ровни“, Ваљево

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичке
дирекције за воде

Пројекат: 5003 - Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил „СВРАЧКОВО” Ариље
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, Закон о заштити животне средине, Стратегија управљања
водама на територији Републике Србије до 2034. године, Одлука о отварању Буџетског фонда за вода
Опис: Пројекат изградња вишенаменске бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” усмерен је на предузимање мера и активности на: обезбеђењу
довољних количина квалитетне воде за пиће и санитарно- хигијенске потребе за становиништво и индустију у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац
и граду Чачку, оплемењивању малих вода, обезбеђењу минималног одрживог пркотока, побољшању квалитета вода, контроли наноса и ублажавању поплавних
таласа, као и за производњу електичне енергије.
Циљ 1: Унапређен део система за уређење и коришћење вода кроз изградњу вишенаменске бране са акумулацијом "Ариље" профил Сврачково
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Проценат изведених
радова на изградњи
вишенаменске бране са
акумулацијом „Ариље”
профил „Сврачково” у
односу на укупну вредност
проценат
2015
14,51
28,87
34,23
пројекта (кумулативно по
годинама)

Циљна вредност у 2021.
год.

42,05

Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичке
дирекције за воде

Пројекат: 5007 - Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама
Правни основ: Закон о водама, Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, Закон о заштити животне средине, Стратегија управљања
водама на територији Репбулике Србије до 2034. године, Одлука о отварању Буџетског фонда за вода
Опис: Пројекат - Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца усмерен је на предузимање мера и активности да би се
обезбедила реализација ИПА пројекат 2008 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода града Шапца
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Циљ 1: Унапређен систем сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, кроз изградњу линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода града Шапца
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Проценат реализације
радова на изградњи линије
муља на постројењу за
пречишћавање отпадних
вода града Шапца

проценат

Извор верификације:
Извештај МПШВ-Републичка
дирекција за воде

2015

0

10

ГЛАВА 24.6 - УПРАВА ЗА ШУМЕ
Опште образложење корисника:
Одредбом Закона о министарствима образована је Управа за шуме као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ради обављања послова државне управе и
стручних послова који се односе на: политику шумарства, очување шума, унапређење и коришћење шума и дивљачи, спровођење мера заштите шума и дивљaчи, контролу семена и садног
материјала у шумарству, инспекцијски надзор у области шумарства и ловства који се обавља у складу са законом, као и друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0106 - Развој шумарства и ловства
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Опис: Програм обухвата активности Управе за шуме, које се односе на послове државне управе и стручне послове у области политике шумарства, очувања шума, унапређења и коришћења
шума и дивљачи, и то: поступке давања сагласности на планска документа газдовања шумама и ловиштима; праћење извршења планских докумената; праћење примене одредаба закона
и других прописа из области шумарства и ловства; давање мишљења на просторне и друге планове и акте других органа; расподелу средстава буџета у складу са законским прописима;
унапређење производње, гајења и заштите дивљачи; учествовање у креирању политике шумарства; праћење реализације поверених послова у области шумарства; заштита шума од
пожара, биљних болести и штеточина и предлагање мера за њихово сузбијање; контроле семена и садног материјала у шумарству; подизање степена шумовитости пошумљавањем,
унапређивање стања шумских засадa, превођење изданачких шума у виши узгојни облик, производњу шумског репродуктивног материјала, негу и обнављање природних састојина,
изградњу, реконструкцију и одржавање шумских камионских путева, коришћење осталих потенцијала шума, санацију површина оштећених дејством природне непогоде, израду и
реализацију развојних планова у шумарству, инспекцијски надзор у области шумарства и ловства.
Такође, програм укључује спровођење мера које се финансирају кроз Буџетски фонд за шуме. Сагласно члану 88. Закона о шумама, средства Буџетског фонда за шуме користе се за
финансирање мера утврђених програмима развоја шумарства, као и годишњим програмом коришћења средстава. Приоритетно се резервишу средства за израду планова развоја и
програма, као и за финансирање мера заштите шума од проузроковања последица ширих размера (пожара, пренамножења инсеката и сл.), предвиђених средњорочним планом заштите
од пожара, односно средњорочним планом заштите шума од биљних болести и штеточина. Програмска активност одрживог развоја шумарства обухвата следеће пројекте: заштиту шума,
садњу шумског дрвећа у јесен текуће и пролеће наредне године, негу шума, градњу шумских путева, производњу шумског семена и производњу шумског садног материјала.
Програм укључује и мере које се финанисрају кроз Буџетски фонд за развој ловства, на основу члана 78. Закона о дивљачи и ловству, и то: израду програма развоја ловних подручја, израду
и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији и друге намене у складу са Законом.

Циљ 1: Одрживо управљање шумама у Републици Србији.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

% повећања

2016

100

0.15

0.15

0.15

%

2016

76

80

85

85

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

хектар

2016

15123

15000

15000

15000

%

2016

100

100

100

100

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број грла

2016

14300

14500

14500

14500

1. Проценат повећања шумског фонда у
Републици Србији.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду Управе за шуме и Национална
инвентура шума

2. Проценат реализације планских
докумената газдовања шумама.
Koментар: Да би се остварио циљ,
неопходно је да се плански документи
газдовања шумама у потпуности реализују,
што тренутно није случај. План је да се до
2018. године постигне 100% степен
реализације.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду Управе за шуме, Годишњи планови
газдовања шумама корисника и сопственика
шума

Циљ 2: Унапређен систем заштите шума
Назив индикатора
1. Површина шума заштићена од штетног
дејства биљних болести и штеточина
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду Управе за шуме

2. Проценат пожара угашених у почетним
фазама
Koментар: Да би се спречиле штете већих
размера у шумама изазванешумским
пожарима, веома је важно да се пожари
сузбију у самом настанку, тј да се спречи
њихово ширење. Да би се то постигло,
потребно је обезбедити систем
мониторинга шума, као и средства за брзо
сузбијање пожара.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду Управе за шуме

Циљ 3: Унапређење стања дивљачи и ловства
Назив индикатора
1. Бројно стање популације дивљих
свиња.
Koментар: Да би се постигло унапређење
стања дивљачи и ловства, потребно је
повећати популацију дивљих свиња, чија је
бројност недовољна у односу на
потенцијале ловишта.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду Управе за шуме, планови газдовања
дивљачи и ловиштима корисника ловишта
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2. Бројно стање популације срнеће
дивљачи
Koментар: Да би се постигло унапређење
стања дивљачи и ловства, потребно је
повећати популацију срнеће дивљачи, чија је
бројност недовољна у односу на
потенцијале ловишта
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду Управе за шуме, планови газдовања
дивљачи и ловиштима корисника ловишта

број грла

2016

72100

72300

72300

72300

Програмска активност: 0004 - Управљање у шумарству и ловству
Програм коме припада: 0106 - Развој шумарства и ловства
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о шумама, Закон о дивљачи и ловству, Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, Закон о здрављу биља и
Стратегија развоја шумарства.
Опис: Програмска активност обухвата: поступке давања сагласности на планска документа газдовања шумама и ловиштима; праћење извршења планских
докумената; праћење примене одредаба закона и других прописа из области шумарства и ловства; давање мишљења на просторне и друге планове и акте других
органа; расподелу средстава буџета у складу са законским прописима; унапређење производње, гајења и заштите дивљачи; учествовање у креирању политике
шумарства; праћење реализације поверених послова у области шумарства; заштиту шума од пожара, биљних болести и штеточина и предлагање мера за њихово
сузбијање; контролу семена и садног материјала у шумарству.
Циљ 1: Унапређено стање шума у Републици Србији.
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

774062

785000

790000

790000

1. Запремина дозначеног и
отпремљеног дрвета из
шума сопственикафизичких лица.
Koментар: На основу члана
71. Закона о шумама,
стручно саветодавне
послове у шумама физичких
лица, као поверене, врше
правна лица која испуњавају
законске услове. Стручно
саветодавни послови су:
дознака стабала за сечу,
жигосање посеченог дрвета
и издавање пропратнице,
премер, обрачун и
евиденција бесправно
посеченог дрвета и др. У
2016. години стручне службе
којима су поверени ти
послови су дозначили
(обележили стабла за сечу)
и отпремили дрво у
количини од 774.062 m3.
Извор верификације:
извештаји правних лица
којима су поверени стручносаветодавни послови у
приватним шумама

m3

Програмска активност: 0005 - Надзор у шумарству и ловству
Програм коме припада: 0106 - Развој шумарства и ловства
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о инспекцијском надзору, Закон о шумама, Закон о дивљачи и ловству, Закон о репродуктивном материјалу шумског
дрвећа, Закон о здрављу биља и Стратегија развоја шумарства.
Опис: Инспекцијски надзор у области шумарства и ловства.
Циљ 1: Ефикасност шумарско - ловне инспекције
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

8

6

4

4

%

2016

29

19

15

15

1. Проценат утврђених
неправилности у односу на
укупан број надзора у
ловству
Koментар: Ефикаснији рад
шумарско - ловне инспекције
ће довести до смањеног
процента утврђених
неправилности приликом
надзора у области ловства.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
републичке шумарско –
ловне инспекције.

2. Проценат утврђених
неправилности у односу на
укупан број надзора у
шумарству.
Koментар: Ефикаснији рад
шумарско - ловне инспекције
ће довести до смањеног
процента утврђених
неправилности приликом
надзора у области
шумарства.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
републичке шумарско - ловне
инспекције.
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ГЛАВА 24.7 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Опште образложење корисника:
Буџетски фонд за шуме Републике Србије основан је одредбама члана 81. Закона о шумама којим је дефинисано: "Ради остваривања општег интереса и дугорочних циљева заснованих на
примнципима одрживог газдовања шумама утврђених Програмом развоја шумарства на територији Републике Србије и плановима газдовања шумама установљава се Буџетски фонд, који се води
одвојено у оквиру Главне књиге Трезора на повезаним евиденционим рачунима.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0106 - Развој шумарства и ловства
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Главни носилац: 14844 - УПРАВА ЗА ШУМЕ

Програмска активност: 0002 - Одрживи развој и унапређење шумарства
Програм коме припада: 0106 - Развој шумарства и ловства
Правни основ: Закон о шумама Републике Србије, Стратегија развоја шумарства Републике Србије (2006), Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа,
Закон о здрављу биља.
Опис: Сагласно члану 88. Закона о шумама, средства Буџетског фонда за шуме користе се за финансирање мера утврђених програмима развоја шумарства, као и
годишњим програмом коришћења средстава. Приоритетно се резервишу средства за израду планова развоја и програма, као и за финансирање мера заштите шума
од проузроковања последица ширих размера (пожара, пренамножења инсеката и сл.), предвиђених средњорочним планом заштите од пожара, односно
средњорочним планом заштите шума од биљних болести и штеточина. Програмска активност одрживог развоја шумарства обухвата следеће пројекте: заштиту
шума, садњу шумског дрвећа у јесен текуће и пролеће наредне године, негу шума, градњу шумских путева, производњу шумског семена и производњу шумског
садног материјала.
Циљ 1: Унапређено стање шума у Републици Србији.
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

хектар/год

2017

606

650

700

700

хектар/год.

2016

261

200

200

200

хектар

2016

55000

55000

55000

55000

хектар/год.

2017

1000

1100

1100

1100

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Однеговано хектара
нових шумских засада
годишње.
Koментар: Да би се подигле
квалитетне шуме,
неопходно је благовремено
предузимање мера неге окопавање, прашење,
чишћење, ослобађање од
корова, прореде и сл.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Управе за шуме, корисници и
сопственици шума

2. Површина изданичких
шума конвертованих у
високе.
Koментар: С обзиром да је
преко 60% шума у Републици
Србији изданачког порекла, а
то су шуме лошијег
квалитета, циљ је њихово
превођење путем
индиректне или директне
конверзије у високе шуме,
семеног порекла.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Управе за шуме, корисници и
сопственици шума.

3. Површина шума
заштићених од болести,
штеточина и пожара.
Koментар: Шуме су
угрожене дејством
биотичких фактора, који
умањују њихову вредност инсекти, биљне болести,
пожари, поплаве, ледоломи,
ветроломи и сл.
Предузимање мера на
сузбијању или смањењу
дејства ових чинилаца
доводи до унапређења
стања шума.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Управе за шуме, корисници и
сопственици шума.

4. Подигнуто хектара нових
шума годишње
Koментар: Унапређено
стање шумског фонда у
Републици Србији
подразумева и подизање
нових шума.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Управе за шуме, корисници и
сопственици шума.

Циљ 2: Унапређена шумска инфраструктура.
Назив индикатора
Јединица мере

259

1. Обим изграђених и
реконструисаних шумских
путева и мостова.
Koментар: Отвореност
шума се мери дужином и
стањем шумских
комуникација. Из средстава
Буџетског фонда за шуме
финансира се изградња
нових и реконструкција
постојећих шумских
камионских путева и
мостова на шумском путу.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Управе за шуме, корисници и
сопственици шума

километар

Циљ 3: Ефикасно планирање газдовања шумама.
Назив индикатора
Јединица мере

2016

153

200

180

180

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

76

80

85

85

1. Проценат реализације
планских докумената
газдовања шумама.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Управе за шуме, корисници и
сопственици шума.

%

ГЛАВА 24.8 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Опште образложење корисника:
Одредбом члана 78. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Влада отврара, а Министарство управља Буџетским фондом за развој ловства Републике Србије ради финансирања радова из области
унапређења дивљачи и ловства, и тоуа израду програма развоја ловних подручја, израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених
станишта у Републици Србији и друге намене у складу са законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0106 - Развој шумарства и ловства
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Главни носилац: 14844 - УПРАВА ЗА ШУМЕ

Програмска активност: 0003 - Одрживи развој и унапређење ловства
Програм коме припада: 0106 - Развој шумарства и ловства
Правни основ: Закон о дивљачи и ловству.
Опис: Програм укључује мере које се финансирају кроз Буџетски фонд за развој ловства, на основу члана 78. Закона о дивљачи и ловству, и то за израду програма
развоја ловних подручја, израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици
Србији и друге намене у складу са Законом.

Циљ 1: Постизање оптималних фондова дивљачи уз успостављање стабилне, уравнотежене структуре популација дивљачи и побољшан квалитет трофеја ловостајем заштићених врста дивљачи.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број изграђених објеката
у ловишту.
Koментар: Ловно - технички
објекти се граде у циљу
унапређења стања дивљачи
(хранилишта, појилишта,
гатери и сл.). Већи број
адекватних објеката
обезбеђује опстанак и
квалитет дивљачи у
ловиштима.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Управа за шуме, планови
газдовања дивљачи и
ловиштима корисника
ловишта

број

2016

20

15

15

15

број програма

2016

11

2

2

2

број програма

2016

82

20

20

20

2. Број програма едукације
ловних радника.
Koментар: За квалитетно
газдовање дивљачи и
управљањем ловиштима
неопходно је обезбедити
добро едуковане стручне
кадрове.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Управа за шуме, извештаји
корисника ловишта.

3. Број програма за
повећање бројности
дивљачи, побољшане
популационе особине и
станишта дивљачи.
Koментар: Програмима се
планирају конкретне мере
које корисници ловишта
треба да предузму у циљу
повећања бројности и
стања популација одређене
врсте дивљачи.
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Управа за шуме, планови
газдовања дивљачи и
ловиштима корисника
ловишта
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Циљ 2: Очување ретких, угрожених и трајно заштићених врста ловне дивљачи, као и опште очување биодиверзитета.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

1

1. Број пројеката за
унапређење популација
ретких, угрожених и трајно
заштићених врста дивљачи
кроз побољшане станишне
услове у ловишту.
Koментар: Да би се
заштитиле ретке и трајно
заштићене врсте дивљачи,
кроз посебне пројекте ће се
планирати мере за
унапређење стања и
заштиту тих врста
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Управа за шуме, извештаји
корисника ловишта

број пројеката

2016

4

1

ГЛАВА 24.9 - ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
Опште образложење корисника:
Дирекција за националне референтне лабораторије (у даљем тексту: Дирекција), основана је као орган управе у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, са задатком да се у
оквиру комплекса некадашње банке биљних гена СФРЈ успоставе и пусте у раде националне лабораторије у области здравља биља, микробиологије хране, испитивања физико хемијских параметара
хране и испитивању квалитета млека. На реализацији овог пројекта активно учествује ЕУ тако што је у више наврата, у виду техничке помоћи Републици Србији, обезбедила помоћ на уређивању и
реконструкцији зграда, просторија, набавци опреме и пружању стручних услуга обуке особља, консултантских услуга и других врста помоћи. Усвајањем Закона о безбедности хране створен је законски
основ за оснивање, односно формирање мреже националних референтних и овлашћених лабораторија у области безбедности хране, односно створен је законских основ за унапређење
лабораторијске дијагностике у Републици Србији, и то тако што ће се постојећој мрежи овлашћених рутинских и референтних лабораторија, након завршетка опремања прикључити и лабораторије
Дирекције. Постојећој мрежи лабораторија биће прикључени лабораторијски капацитети опремљени најсавременијом опремом. У комплексу Дирекције се пре свега развијају и опремају
лабораторије за обављање лабораторијских испитивања за које постојеће институције немају могућности да их спроводе или их само делимично обављају због ограничења која се односе на
недостатак техничке опремљености, односно недостатка опреме и простора. Овде се пре свега мисли на опремање лабораторије за испитивање карантинских болести биља (економски штетних
организама који наносе штету биљним културама) затим опремање микробиолошке лабораторије за испитивање безбедности хране, лабораторија за испитивања квалитета млека и у последњој фази
опремање и пуштање у рад хемијске лабораторије за испитивање квалитета хране и присуства штених материја у храни.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Опис: Заједнички програм обухвата активности које спроводе Управа за ветерину, Управа за заштиту биља и Дирекција за националне референтне лабораторије у више комплементарних
и повезаних области. Активности Дирекције за националне референтне лабораторије се односе на успостављање независне, неутралне и компетентне институције која би гарантовала
поузданост добијених лабораторијских резултата, испитивања присуства штетних карантинских организама у биљу, очување и управљање биљним генетичким ресурсима, унапређење
институционалног и законодавног оквира за контролу и праћење стања у органској производњи. У наредном периоду, ће се у оквиру програма комплетно завршити опремање
лабораторије за испитивање квалитета млека, како применом инструменталних техника тако и референтних стандардних метода. Такође, у комплексу Дирекције завршено је опремање
фитосанитарне лабораторије, која је започела са рутинским радом.
Циљ 1: Успостављање лабораторије за испитивање квалитета млека
Назив индикатора
1. Број кoмплетно опремљених
лабораторија за испитивање квалитета
млека

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

број одељења

2016

6

.

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

број

2016

4000

300

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације: закон о беѕзбедности
хране

Циљ 2: Успостављање функционалне банке биљних гена
Назив индикатора
1. Број узорака у Колекцији семена
аутохтоних сорти смештених на чување
Извор верификације: пописна листа
колекције семена Дирекције

Програмска активност: 0007 - Развој лабораторијске дијагностике, очување биљног биодиверзитета и контрола органске производње
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА, ЗАКОН О БУЏЕТУ, ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ, ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ, ЗАКОН О ДРЖАВНИМ
СЛУЖБЕНИЦИМА, ЗАКОН О ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА, ЗАКОН О БЕЗЕБДНОСТИ ХРАНЕ, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН, ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ,
КАДРОВСКИ ПЛАН
Опис: Програмска активност обухвата развој лабораторијске дијагностике и управљање пројектима опремања лабораторија Дирекције; управљање биљним
генетичким ресурсима; унапређење институционалног и законодавног оквира за контролу и праћење стања у органској производњи; рад фитосанитарне
лабораторије. Такође, програмска активност укључује административне активности и трошкове Дирекције.
Циљ 1: унапређење лабораторијске дијагностике у лабораторијама Дирекције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. број изграђених
процедура прикупљања,
чувања и ревитализације
сеена аутхтоних сорти биља
Извор верификације: списак
усвојених процедура на ниву
Дирекције

2. број узорака семена који
су регенерисани
Извор верификације:
извештаји и записници

3. број успостављених
метода за испитивање
клијавости и здравствене
исправности семена
Извор верификације: списак
усвојених процедура на нивоу
Дирекције

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

број изграђених процедура

2016

10

.

број

2016

0

400

број метода којима се
проверава клијавост и
здравствена исправност
семена

2016

0

.
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Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: унапређење сиситема контроле у органској производњи
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. проценат
неусаглашености рада
влашћених кнтролних
гранична вредност:%
организација са прописима
суспрендваних сертификата
које Дирекција утврђује тко
у односу на укупан број
редовних контрола
издатих сертификата не
Извор верификације:
треба да прелази циљану
извештаји и записници и
вредност
извршеним контролама /

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

11

25-30%

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Дирекција

Пројекат: 5001 - Успостављање лабораторије за утврђивање квалитета сировог млека и безбедности хране
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА, ЗАКОН О БУЏЕТУ, ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ, ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ, ЗАКОН О ДРЖАВНИМ
СЛУЖБЕНИЦИМА, ЗАКОН О ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА, ЗАКОН О БЕЗЕБДНОСТИ ХРАНЕ, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН, ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ,
КАДРОВСКИ ПЛАН
Опис: Програмска активност обухвата развој лабораторијске дијагностике и управљање пројектима опремања лабораторија Дирекције; управљање биљним
генетичким ресурсима; унапређење институционалног и законодавног оквира за контролу и праћење стања у органској производњи; рад фитосанитарне
лабораторије. Такође, програмска активност укључује административне активности и трошкове Дирекције.
Циљ 1: Успостављена лабораторија за испитивање квалитета млека
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број комплетно
опрељених лабораторија за
испитивање квалитета
млека

број одељења

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

6

.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације: закон о
безбедности хране

Пројекат: 5002 - Изградња карантинског стакленика за потребе фитосанитарне лабораторије
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: ЗАКОН О МИНИСТАРСТВИМА, ЗАКОН О БУЏЕТУ, ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ, ЗАКОН О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ, ЗАКОН О ДРЖАВНИМ
СЛУЖБЕНИЦИМА, ЗАКОН О ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА, ЗАКОН О БЕЗЕБДНОСТИ ХРАНЕ, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН, ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ,
КАДРОВСКИ ПЛАН
Опис: Програмска активност обухвата развој лабораторијске дијагностике и управљање пројектима опремања лабораторија Дирекције; управљање биљним
генетичким ресурсима; унапређење институционалног и законодавног оквира за контролу и праћење стања у органској производњи; рад фитосанитарне
лабораторије. Такође, програмска активност укључује административне активности и трошкове Дирекције.
Циљ 1: Успостављена лабораторија за испитивање здравља биља на присуство карантинских штетних организама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. изграђен објекат
карантиснког стакленика
Извор верификације:
извештај надзорног органа
завршетку радва на
изградњи карантинског
стакленика

проценат изведених радова

2016

0

.

Пројекат: 5003 - Унапређење енергетске ефикасности лабораторије
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Правни основ: ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ, ЗАКОН О ЗДРАВЉУ БИЉА, ЗАКОН О ВЕТЕРИНАРСТВУ
Опис: Пројекат обухвата израчунавање обима неопходних радова на зградама лаборатрија како би се извршила термоизлација објеката лабраторија. Након израде
предмера и предрачуна радова, неоходно е расписати јавну набавку радова, извршити стручни надзор и спрвести грађевинске радове на инвестиционом
одржавању зграда.
Циљ 1: енергетски пасош
Назив индикатора
1. мања потрошња
енергената
Извор верификације: прописи
Дирекције

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

смањени издаци за грејање

2017

0

1

1

Циљна вредност у 2021.
год.

ГЛАВА 24.10 - УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Опште образложење корисника:
Управа за аграрна плаћања је прва специјализована институција која се искључиво бави субвенцијама у пољопривреди. Њен задатак је да омогући пољопривредним произвођачима да се јасно и на
поуздан начин обавесте о свим актуелним подстицајима у пољпривреди, да им помогне да остваре субвенције на које имају право и да обезбеди ефикасну и брзу исплату средстава газдинствима.
Управа за аграрна плаћања води евиденцију о свим обавезама према пољопривредницима и исплатама газдинствима по основу субвенција, брине се о регистру пољопривредних газдинстава,
управља подстицајним средствима за пољопривреду из међународних извора и брине се о томе да она стигну до крајњих корисника. Управа за аграрна плаћања је једна од основних институција кроз
коју се исплаћују субвенције пољопривредним произвођачима у целој Европској Унији, а њено оснивање је било услов да Србија користи претприступне фондове ЕУ намењене аграру. Управа за
аграрна плаћања ради у саставу Министартсва пољопривреде и заштите животне средине, а основана је Законом о пољопривреди и руралном развоју 2009. године.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Опис: Програм обухвата подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, као значајан део пољопривредне политике. Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју укључују: директна
плаћања, кредитну подршку, мере руралног развоја и посебне подстицаје. Програм такође укључује и стручну и административну подршку за имплементацију мера подстицаја.
Реализација подстицаја у пољопривреди и руралном развоју базирана је на Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.
Прилагођавање мера подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у складу је са стратешким националним документима у области пољопривреде и руралног развоја, као и са
интеграцијским процесима Републике Србије у СТО и ЕУ.
Циљ 1: Унапређење стања физичких ресурса у пољопривреди
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број грла

2015

206000

260000

260000

260000

тона

2015

470000

480000

480000

480000

000 т

2015

16028

20012

20012

20012

1. Број грла под контролом
продуктивности (говеда)
Koментар: рој грла под контролом
продуктивности (говеда)
Извор верификације: МПЗЖС - Група за
сточарску производњу, извештај главних
одгајивачких организација у сточарству

2. Укупна производња меса
Koментар: Унапређење стања физичких
ресурса у пољопривреди
Извор верификације: РЗС

3. Физички обим производње
Koментар: Производња најважнијих биљних
култура (житарице, уљарице, шећерна
репа, дуван, кромпир, свеже поврће и пасуљ,
воће, грожђе и крмно биље.
Извор верификације: РЗС

Циљ 2: Унапређено финансирања пољопривреде и руралног развоја и управљање ризицима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

3,4

3,5

3,5

3,5

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број произвођача

2015

41500

51025

51025

51025

1. Учешће кредита пласираних у
пољопривреду у укупним кредитима
пласираних у привреду
Koментар: Индикатор мери укупан износ
кредита пласиран у сектор пољопривреде, а
не само кредите субвенционисане кроз
кредитну посршку. Пројекција вредности
индикатора на основу просечне стопе
раста индикатора у периоду 2008-2015
(1,1%).
Извор верификације: НБС (Кључни
макропруденцијални индикатори квалитет
активе)

Циљ 3: Унапређење система трансфера знања и развој људских потенцијала
Назив индикатора
1. Број пољопривредних произвођача који
је обухваћен саветодавним радом
Koментар: Број пољопривредних
произвођача који је обухваћен саветодавним
радом
Извор верификације: ИПН (овлашћена
организација за праћење рада
саветодаваца)

Програмска активност: 0001 - Директна плаћања
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Правни основ: Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју
Опис: "Директна плаћања представљају плаћања која се директно додељују произвођачима кроз одређене мере подршке и то кроз премију за млеко, подстицаје за
биљну и сточарску производњу и реализацију регреса. Подстицаји за биљну производњу укључују основне и производно везане подстицаје, док су подстицаји у
сточарству намењени за квалитетне приплодне млечне и товне краве, краве дојиље, квалитетне приплодне овце и козе, квалитетне приплодне крмаче, тов јунади,
тов јагњади, тов јаради, тов свиња, кошнице пчела, родитељске кокошке лаког и тешког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и
пастрмке, као и за производњу конзумне рибе. Регреси се исплаћују за купљено гориво, ђубриво, семе и други репродуктивни материјал, као и за трошкове
складиштења у јавним складиштима.
Ови подстицаји имају за циљ унапређење производње и стабилности дохотка произвођача."
Циљ 1: Унапређен квалитет и квантитет сточарске производње
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број грла

2015

206000

260000

260000

260000

тона

2015

77000

70000

70000

70000

тона

2015

12000

15000

15000

15000

тона

2015

278000

260000

260000

260000

1. Број уматичених говеда
Koментар: Број уматичених
говеда
Извор верификације: МПЗЖС

2. Количина произведеног
говеђег меса
Koментар: Количина
произведеног говеђег меса
Извор верификације: РЗС

3. Количина произведеног
меда
Koментар: Количина
произведеног меда
Извор верификације: РЗС

4. Количина произведеног
свињског меса
Koментар: Количина
произведеног свињског меса
Извор верификације: РЗС
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Циљ 2: Унапређен квалитет и квантитет ратарске производње
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

мил. ЕУР

2015

341,3

485,2

485,2

485,2

хектар

2015

23767

24958

24958

24958

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

1564

1720

1720

1720

1. Извоз кукуруза
Koментар: квалитет и
квантитет ратаске
производње
Извор верификације: РЗС

2. Површине под засадима
јабука
Koментар: Површине под
засадима јабука
Извор верификације: РЗС

Циљ 3: Унапређење производње млека
Назив индикатора
Јединица мере
1. Количина произведеног
млека у земљи
Koментар: Количина
произведеног млека у земљи
Извор верификације: МПЗЖС Група за сточарску
производњу, Управа за
ветерину; РЗС

мил. литара

Програмска активност: 0002 - Мере руралног развоја
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Правни основ: Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју
Опис: Подстицаји за мере руралног развоја обухватају подршку која се односи на области: раст конкурентности (укључујући достизање вишег нивоа додате
вредности и стандарда квалитета, као и управљање ризицима), унапређење животне средине, диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота руралних
територија, припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја, техничку подршка за израду и спровођење програма руралног развоја, унапређење
система креирања и преноса знања, као и национално учешће од 25% за кофинансирање мера у оквиру IPARD програма 2014-2020.

Циљ 1: Унапређење конкурентности, достизање стандарда квалитета и управљање ризицима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број корисника регреса
на премију осигурања
Koментар: Број корисника
регреса на премију осигурања
Извор верификације: УАП

број корисника

2015

12505

21325

21325

21325

број ознака

2015

0

23

23

23

број корисника

2015

37

99

99

99

хектар

2015

7000

8700

8700

8700

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број произвођача

2015

1281

2700

2700

2700

хектар

2015

8228

13000

2700

2700

2. Број новорегистрованих
ознака географског порекла
пољопривредних и
прехрамбених производа,
вино и ракија
Koментар: Број
новорегистрованих ознака
географског порекла
пољопривредних и
прехрамбених производа,
вино и ракија
Извор верификације: МПЗЖС Сектор за пољопривредну
политику

3. Број подржаних
корисника у области
прераде воћа, поврћа,
грожђа, млека и меса
Koментар: Број подржаних
корисника у области
прераде воћа, поврћа,
грожђа, млека и меса
Извор верификације: УАП

4. Површина под
субвенционисаним
вишегодишњим
производним засадима
воћака, винове лозе и
хмеља
Koментар: Површина под
субвенционисаним
вишегодишњим производним
засадима воћака, винове
лозе и хмеља
Извор верификације: УАП

Циљ 2: Унапређење животне средине
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број произвођача
органске производње
Koментар: Број произвођача
органске производње
Извор верификације: МПЗЖС

2. Укупна површина под
органском производњом
Koментар: Укупна површина
под органском производњом
Извор верификације: МПЗЖС
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Циљ 3: Диверсификација економских активности на селу
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број подржаних
корисника која се баве
непољопривредним
активностима
Koментар: Број подржаних
корисника која се баве
непољопривредним
активностима
Извор верификације: УАП

2. Број прозвођача који
имају сертификовану
производњу
поњопривредних и
прехрамбених производа
са ознаком географског
порекла

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број корисника

2015

6

50

50

50

број произвођача

2015

73

300

300

300

Koментар: Диверсификација
економских активности на
селу
Извор верификације: МПЗЖС

Програмска активност: 0003 - Стручна и административна подршка за спровођење мера подстицаја
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Правни основ: Закон о буџету РС, Закон о раду, Закон о државним службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о јавним
набавкама, Закон о облигационим односима, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о затезној камати, Уредба о буџетском рачуноводству и
ревизији, Закон о управном поступку
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послове који се односе на: вршење избора поступака у складу са критеријумима, механизмима и правилима
утврђеним прописима за доделу подстицаја; расписивање конкурса за доделу подстицаја; објављивање јавних позива за подношење пријава за остваривање права
на подстицаје са условима за коришћење права на подстицаје; проверавање испуњености услова за одобравање и исплату средстава по захтеву за остваривање
права на подстицај у складу са прописима и условима конкурса и где је потребно по правилима јавних набавки; припрему уговора о коришћењу подстицаја између
Управе за аграрна плаћања и корисника средстава подстицаја; одлучивање о праву на подстицај; вршење исплате на основу оствареног права на подстицај и
повраћај средстава у случају неиспуњавања уговорених обавеза од стране корисника; вршење административне контроле и контроле на лицу места испуњености
уговорених обавеза и утврђивање да су послови обављени или услуге извршене у складу са закљученим уговором; успостављање, вођење и рачуноводствено
евидентирање уговорених обавеза и исплата; спровођење програма међународних подстицаја пољопривредне политике; спровођење поступка доделе подстицаја
из IPARD фондова; вођење Регистра пољопривредних газдинстава; вршење независне интерне ревизије; достављање извештаја и анализа министру; обавља и друге
послове из ове области.
Циљ 1: Унапређење ефикасности рада Управе за аграрна плаћања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Просечан трошак по
донетом решењу о исплати
Koментар: Количник суме
свих текућих трошкова
изузев самих субвенција и
броја исплаћених решења
(рачунајући решења која се
доносе и исплаћују код
Управе за трезор)
Извор верификације:
Рачуноводство УАП

динара

2015

576,86

350

350

350

број дана

2015

77

25

25

25

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Просечно време обраде
предмета
Koментар: Просечно време
од тренутка пријема
захтева до његовог
правоснажног решења
(позитивног или негативног)
Извор верификације: База
примљених захтева,
писарница и рачуноводство
УАП

Циљ 2: Унапређење ефеката рада Управе и капацитета за управљање фондовима ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Акредитација УАП за
ИПАРД (да/не)
Koментар: Акредитација
УАП за управљање
фондовима ЕУ, конкретно
ИПАРД, потврђује да УАП
има адекватне кадровске и
материјалне ресурсе као и
процедуре које обезбеђују
транспарентност
трошења средстава
Извор верификације:
Европска комисија

да/не

2015

0

/

/

да

%

2015

81,11

97

97

97

2. Удео прихваћених
захтева у укупном броју
примљених захтева
Koментар: Удео прихваћених
захтева у укупном броју
примљених захтева
Извор верификације: УАП
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Програмска активност: 0006 - Посебни подстицаји
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Правни основ: Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју
Опис: Посебни подстицаји представљају подстицаје, нaмeњeне пoдршци успoстaвљaњу и функциoнисaњу институциoнaлнoг oквирa, oднoснo oдгoвaрajућeг
oкружeњa зa успeшну рeaлизaциjу мeрa дирeктних плaћaњa и мeрa пoдршкe рурaлнoм рaзвojу, aли и зa oбaвљaњe oстaлих aктивнoсти пoдршкe у oблaсти
пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja. Посебни подстицаји укључују подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију, подстицаје за
спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству, као и подстицаје за спровођење научноистраживачких, развојних и
иновативних пројеката у пољопривреди.
Циљ 1: Унапређење информисања и едуковања пољопривредних произвођача и промоције домаћих производа и производних подручја кроз одгајивачки програм
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број подржаних научно
стручних скупова,
семинара, радионица,
трибина, предавања,
привредних
манифестација, сајмова и
изложби
Koментар: Број подржаних
научно стручних скупова,
семинара, радионица,
трибина, предавања,
привредних манифестација,
сајмова и изложби
Извор верификације: УАП

број

2015

Циљ 2: Унапређење производње у сточарству кроз спровођење одгајивачког програма
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

15

90

90

90

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

4773

5100

5100

5100

1. просечна млечност крава
(сименталска раса)
Koментар: росечна
млечност крава
(сименталска раса)
Извор верификације: МПЗЖС

литар

2015

Пројекат: 4005 - ИПАРД
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Правни основ: Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе
на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступпне помоћи, Закон о
потврђивању Секторског споразума, ИПАРД програм 2014-2020
Опис: ИПАРД програм је програм руралног развоја који се финансира средствима претприступне помоћи ЕУ. Спровођење ИПАРД програма има за циљ: раст
конкурентности (укључујући достизање вишег нивоа додате вредности и стандарда квалитета као и управљање ризицима), унапређење животне средине,
диверсификација дохотка и унапређење квалитета живота руралних територија, припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја, унапређење система
креирања и преноса знања, као и национално учешће од 25% за кофинансирање мера у оквиру ИПАРД програма 2014-2020.
Циљ 1: Унапређење стања основних средстава пољопривредних газдинстава која се баве примарном пољопривредном производњом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Удео инвестиција у
прерађивачке капацитета
подржаних газдинстава у
укупним инвестицијама
Koментар: удео инвестиција
у преређивачким
капацитеттима
Извор верификације: УАП

2. Удео инвестиција у
физичку имовину
подржаних газдинстава
Koментар: удео инвестиција
Извор верификације: УАП

%

2016

0

30

30

30

%

2016

0

40

40

40

%

2016

0

40

40

40

%

2016

0

40

40

40

3. Удео учешћа газдинстава
чији су носиоци жене у
укупној вредности
инвестиција у
прерађивачке капацитете
Koментар: део учешћа
газдинстава чији су носиоци
жене у укупној вредности
инвестиција
Извор верификације: УАП

4. Удео учешћа жена као
носиоца газдинстава у
укупној вредности
инвестиција у физичку
имовину
Koментар: Удео учешћа
жена као носиоца
газдинстава у укупној
вредности инвестиција у
физичку имовину
Извор верификације: УАП
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Пројекат: 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју
Правни основ: Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе
на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступпне помоћи, Закон о
потврђивању Секторског споразума
Опис: Циљ овог пројекта је помоћ у спровођењу и надзору пројекта, као и његовој евентуалној измени. Подршка се састоји кроз финансирање услуга кроз подршку
за студије, посете и семинаре, подршку за екстерну експертизи, подршку за евалуацију програма.
Циљ 1: Промоција ИПАРД програма
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број кампања

2015

0

27

27

27

број

2015

0

44

44

44

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

0

11

11

11

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

50

50

50

1. Број промотивних
кампања
Koментар: Број
промотивних кампања
Извор верификације: Сектор
за рурални развој

2. Број радионица,
конференција, семинара
Koментар: промоција
ИПАРДА кроз радне
састанке, радионице,
семинаре
Извор верификације: Сектор
за рурални развој

Циљ 2: Надзор над спровођењем ИПАРД програма
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број подржаних
активности руралног
умрежавања
Koментар: Број подржаних
активности руралног
умрежавања
Извор верификације: Сектор
за рурални развој

број активности

Циљ 3: Обрада података референтних парцела пољопривредних газдинстава
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат обрађених
података о
пољопривредним
газдинствима

%

Koментар: подаци о
пољопривредним
активностима
Извор верификације: МПЗЖС

2018

ГЛАВА 24.11 - УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Опште образложење корисника:
Управа за пољопривредно земљиште као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове који се односе на: предлагање земљишне политике;
управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; успостављање и вођење информационог система о пољопривредном земљишту Републике Србије; расподеле средстава за извођење
радова и праћење реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за Републику Србију; давање мишљења и сагласности на стратегије, законе и
подзаконска акта, планска документа у делу који се односи на заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта; остваривање међународне сарадње у области заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта; праћење израде Пољопривредне основе Републике и њено остваривање; обавља и друге послове из области планирања, заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта; обавља и друге послове из ове области.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Опис: У оквиру овог програма спроводе се мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта како на катастарским парцелама у државној, тако и у приватној својини. Овим
мерама ће се на ефикасан начин успоставити праћење квалитета пољопривредног земљишта, као и његово очување као природног богатства.Мере заштите и коришћења пољопривредног
земљишта обухвата мере и активности које се предузимају са циљем трајног обезбеђења природних функција земљишта, коришћења земљишта у складу са његовом наменом, очувања и
унапређења наменског коришћења земљишта. Мере уређења пољопривредног земљишта обухвата мере којима се реализују просторно-плански документи (просторни и урбанистички
планови и основе) кроз поступак комасације и мелиорације у циљу побољшања природних и еколошких услова на пољопривредном земљишту. Такође, мерама које су предвиђене овим
програмом увећава се степен коришћења пољопривредног земљишта чиме се, поред осталог обезбеђује коришћење пољопривредног земљишта у складу са његовом наменом.

Циљ 1: Унапређење квалитета пољопривредног земљишта
Назив индикатора
1. површина земљишта на којој се прате
квалитативна својства земљишта на
годишњем нивоу
Извор верификације: Подаци из интерне
евиденције Управе за пољопривредно
земљиште

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

хектар

2017

25484,1256

35000

35000

35000

Циљ 2: Ефикасно коришћење пољопривредног земљишта и повећање доступности земљишних ресурса
Назив индикатора
1. 1. Просечна површина земљишног
поседа
Извор верификације: Попис пољопривреде из
2012. године

2. 2. % пољопривредног земљишта који се
користи у складу с наменом
Извор верификације: Попис пољопривреде из
2012 године

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

хектар

2012

0.8

1

1

1

%

2012

90

90

90

90
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Циљ 3: Побољшање природних и еколошких услова на пољопривредном земљишту
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

хектар

2017

1.544,4274

3000

3000

3000

хектар

2017

133

150

150

150

1. 1. Површина пољопривредног
земљишта које се наводњава и за коју се
обезбеђује пројектна документација
Извор верификације: Подаци из интерне
евиденције Управе за пољопривредно
земљиште

2. 2.Површина пољопривредног
земљишта на којој су спроведене мере
унапређења стања руралне
инфраструктуре везане за пољопривреду
(на годишњем нивоу)
Извор верификације: Подаци из интерне
евиденције Управе за пољопривредно
земљиште

Програмска активност: 0001 - Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Програм коме припада: 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије (2014-2024)
Опис: У оквиру ове програмске активности пружа се финансијска подршка путем конкурса за извођење радова у области уређења пољопривредног земљишта
путем: мелиорације ливада и пашњака, привођења култури пољопривредног земљишта, изградње система за наводњавање, изградње система за одводњавање;
рехабилитације, ревитализације, реконструкције, модернизације и изградње система за наводњавање, (каналска мрежа), ревитализације система за наводњавање
(набавка нове опреме за наводњавање и друго), електрификације парцела пољопривредног земљишта ради обезбеђивања енергије за наводњавање,
обезбеђивања пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију система за наводњавање, комасације пољопривредног земљишта, изградње и
ревитализације руралне инфраструктуре, рекултивације пољопривредног земљишта коришћеног за експлоатацију минералних сировина и другог материјала,
претварања необрадивог пољопривредног земљишта у обрадиво и побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, и то: јединици локалне
самоуправе, пољопривредним стручним и саветодавним службама, физичким и правним лицима, ЈВП, средњим пољопривредним школама, научним
институцијама (пољопривредни факултети и институти у области пољопривреде), манастирима, црквама и задужбинама, удружењима водокорисника и
земљорадничким задругама. Такође, пружа се финансијска подршка путем конкурса јавним водопривредним предузећима,јединицама локалних самоуправама и
научним институцијма за израду Програма, пројеката и студијско истраживачих радова од значаја за ЈЛС и Републику Србију.

Циљ 1: Унапређен систем наводњавања и одводњавања-изградња и ревитализација система за наводњавање, односно ревитализација и изградња система за одводњавања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. површина
пољопривредног
земљишта на којој је
успостављена
електрификација

хектар

0

0

50

50

50

хектар

2017

1482.6891

800

800

800

хектар

2017

61.7383

400

400

400

број женског пола/укупан
број

2018

200/1250

300

350

400

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације: Управа
за пољопривредно
земљиште

2. површина
пољопривредног
земљишта на којој су
ревитализовани системи за
наводњавање
Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

3. укупна површина
пољопривредног
земљишта на којој је
извршен ископ бунара и
изграња система за
наводњавање, односно
укупна површина са које се
одводе сувишне воде
изградњом система за
одводњавање, односно
њиховом ревитализацијом
Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

4. учешће пољопривредних
газдинстава где су носиоци
женског пола у укупном
броју газдинстава која су
остварила право
Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

Циљ 2:Ефикасно коришћење пољопривредног земљишта спровођењем комасације и ревитализација пољских путева
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. 1. површина
пољопривредног
земљишта у поступку
комасације
Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

2. 2. Повећање површине
мелиорисаних ливада и
пашњака и површине
земљишта које је
приведеног култури (на
годишњем нивоу).

хектар

2017

4323.6877

7900

7900

7900

хектар

2017

0

10

10

10

хектар

2017

167.6853

10

10

10

Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

3. 3. површина
изграђеног/ревитализовано
г атарског пута
Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште
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Циљ 3: Унапређена техничка и стручна основа за уређење пољопривредног земљишта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. 1. Површина
пољопривредног
земљишта за коју се
обезбеђује програм,
пројекат и студијско
истраживачки рад, као и
површина пољопривредног
земљишта за коју се
обезбеђује пројектно
техничка документација за
наводњавање

хектар

2017

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

34975.15

40000

40000

40000

Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

Програмска активност: 0002 - Подршка заштити и коришћењу пољопривредног земљишта
Програм коме припада: 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије (2014-2024)
Опис: У оквиру ове програмске активности пружа се подршка (реализује се кроз конкурс и јављају се стручне и саветодавне пољопривредне службе и/или
овлашћене организације за одређивање плодности земље) агрохемијском анализирању узорака земљишта, издавању препорука, узимање узорака и извођењем
мера на поправци квалитета земљишта код пољопривредника физичких и правних лица која су регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава. Подршка
утврђивању одржаја штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање. Такође, пружа се финансијска подршка и одобравају се
средства путем конкурса са циљем подстицања давања у закуп обрадивог пољопривредног земљишта физичким лицима регистрованим у Регистру
пољопривредних газдинстава због увећања површине пољопривредног земљишта која се користи у складу са наменом. Такође, пружа се финансијска подршка
путем конкурса јединицама локалних самоуправама и научним институцијaма за израду Програма, пројеката и студијско истраживачих радова од значаја за ЈЛС и
Републику Србију. Коришћење пољопривредног земљишта у државном власништву се реализује првенствено путем давања сагласности на годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси јединица локалне самоуправе. Овлашћено лице за утврђивање садржаја штетних и
опасних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање за обављање ових послова.а од великог је значаја за Републику Србију умањењње
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини узурпирањем и на тај начин се повећава наплата коришћења овог земљишта. Устаљена пракса након
жетве ратарских култура јесте спаљивање жетвених остатака. Првенствени разлог за овакву активност јесте уклањање жетвених остатака ради олакшане даље
механичке обраде земљишта, као и припрема за наредну сезону. Стручна јавност одавно указује на штетност овакве праксе, како због уништавање микробилошког
садржаја земљишта које је од пресудног значаја за развој култура, тако и због губитака есенцијалних хемијских елемената за пољопривредну производњу. Упркос
томе, најчешће због недовољног знања, произвођачи то традиционално раде чиме проузрокују немерљиву дугорочну штету за процес пољопривредне производње.
Обрадом сателитске слике и повезаних геопрострних података, укрштањем са подацима из Катастра и додатном анализом може се ефикасно утврдити ко је власник
парцеле на којој је извршено спаљивање жетвених остатака, на основу чега се могу активирати одговарајуће инспекцијске службе. Успостављања ефикасног
система за даљинску контролу незаконитог коришћења државног пољопривредног земљишта.
Циљ 1:Заштита и очување хемијских и биолошких својстава земљишта и обезбеђење правилне употребе минералних и органских ђубрива и пестицида, утврђивање садржаја штетних и опасних
материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање као и смањењем површине пољопривредног земљишта на којем пољопривредници пале жетвене остатке
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. 1. број анализираних
узорака
Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

2. 2. број узорака
пољопривредног
земљишта којима се
спроводи мониторинг
земљишта

број узорака

2017

59841

30600

71600

71600

хектар

0

0

2000

2000

2000

број

2018

0

12

10

9

Извор верификације: Управа
за пољопривредно
земљиште

2.3. Број пожара на
пољопривредном
земљишту
Извор верификације:
интерна евиденција Управе
за пољопривредно
земљиште

Циљ 2: Увећање коришћења површине пољопривредног земљишта узимањем у закуп односно спречавањем коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од стране неовлашћених
лица
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. 1. површина
пољопривредног
земљишта узетог у закуп
Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

1.2. Идентификована лица
која неовлашћено користе
пољопривредно земљиште
у државној својини Извор
верификације: Подаци из
интерне евиденције Управе
за пољопривредно
земљиште

хектар

2017

16.3541

0

0

0

број

2018

0

30

40

50
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Циљ 3: Унапређена техничка и стручна основа за заштиту и коришћење пољопривредног земљишта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. 1. површина
пољопривредног
земљишта за коју се
обезбеђује програм,
пројекат и студијско
истраживачки рад

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

хектар

2017

48605.51

50000

50000

50000

хектар

2018

0

50

100

120

Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

2. побољшано коришћење
пољопривредног
земљишта за
пољопривредну
производњу
Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

Програмска активност: 0003 - Стручна и административна подршка у управљању пољопривредним земљиштем
Програм коме припада: 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем
Правни основ: Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024 у делу који се односи на Републику Србију без аутономних покрајина и
Закон о пољопривредном земљишту, Закон о буџетском систему, Закон о облигационим односима, Закон о државним службеницима, Закон о раду, Закон о
пољопривредном земљишту, Закон о јавним набавкама, Закон о враћању одузете имовине, Закон о враћању имовине црквама и верским заједницама, Закон о
планирању и изградњи, Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење, Закон о основама својинскоправних основа, Закон о експропријацији и др.

Опис: Ова програмска активност обухвата: управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; успостављање и вођење информационог система о
пољопривредном земљишту Републике Србије; расподелу средстава за извођење радова и праћење реализације годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за Републику Србију; остваривање међународне сарадње у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта; техничку подршку реституцији пољопривредног земљишта, и друге послове који се реализују од стране Управе за пољопривредно земљиште.

Циљ 1: Ефикасна подршка у управљању пољопривредним земљиштем
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. 1. Површина (ха)
државног пољoприведног
земљишта која је издата у
закуп и која је дата на
коришћење
Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

хектар

Циљ 2: Унапређен преглед информација
Назив индикатора
Јединица мере
1. 1. Површина
пољопривредног
земљишта (ха) унета у базу
података са
админстративним и другим
одговарајућим подацима о
земљишту издатом у закуп
и на коришћење, односно о
подацима о
пољопривредном
земљишту на које се прате
мере и активности у складу
са законом

хектар

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

285401.2258

300000

300000

300000

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

285401.2258

300000

300000

300000

Извор верификације: Подаци
из интерне евиденције
Управе за пољопривредно
земљиште

Раздео 25
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Опште образложење корисника:
Министарство заштите животне средине према Закону о министарствима обавља послове државне управе који се односе на: основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне
средине; националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине; примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине;
спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; заштиту озонског омотача; климатске
промене; прекогранично загађење ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; утврђивање услова заштите животне средине у
планирању простора и изградњи објеката; заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса; заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућих и нејонизујућих
зрачења; управљање хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом; стварање
услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи;
одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Опис: Kроз овај програм врши се координација активности на припреми, организовању и праћењу процеса израде и реализације стратегија, програма и планова у области животне
средине; координацију активности на праћењу реализације Националног програма заштите животне средине; праћење реализације основних националних стратешких докумената у
деловима који се односе на животну средину; имплементација стратегија, планова, закона и пројеката у области заштите животне средине, чиме треба да се омогући креирање уређеног
интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине, интегрисање политике заштите животне средине са економском и политиком других сектора и обезбеђена
здрава животна средина уз спровођење европских стандарда. Ради реализације овог програма, односно ради очувања и унапређења квалитета животне средине, врше се активности у
областима: заштита ваздуха и озонског омотача, стратешке процене утицаја на животну средину и стратешког планирања, утврђивања услова и мера заштите животне средине за
индустријска постројења, заштите од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења, имплементације међународних конвенција, споразума, закона и других прописа, унапређење сарадње са
удружењима и другим субјектима система заштите животне средине; инспекцијског надзора у области заштите животне средине, као и пружања подршке раду Агенције за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.
Циљ 1: Заштита и унапређење квалитета ваздуха и озонског омотача
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

ОДП т

2013

8,37

7,53

7,53

7,53

проценат

2012

50

60

60

60

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

9

9

1. Годишња потрошња супстанци које
оштећују озонски омотач
Koментар: Извор верификације: Годишњи извештај о
стању квалитета ваздуха у Републици
Србији-Агенција за заштиту животне
средине; Годишњи извештај РС о потрошњи
супстанци које оштећују озонски
достављен Озонском секретаријату

2. Процентуална заступљеност зона и
агломерација у оквиру којих је квалитет
ваздуха прве и друге категорије квалитета
Koментар: Извор верификације: Уредба о утврђивању
Листе категорија квалитета ваздуха по
зонама и агломерацијама на територији
Републике Србије

Циљ 2: Успостављен ефикасан систем индустријске безбедности и смањено загађење животне средине из индустријских постројења
Циљна вредност у 2019.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
1. Број АМС (аутоматских мерних система)
на индустријским постројењима
успостављених у циљу континуалног
мониторинга емисија загађујућих
материја у ваздух
Koментар: Извор верификације: Евиденција
Министарства о броју АМС-а за
континуално мерење емисије из
стационарних извора загађивања, за које је
издата сагласност оператерима.

број

2017

8

9

Програмска активност: 0002 - Уређење политике заштите животне средине
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о заштити од
нејонизујућих зрачења, Закон о потврђивању Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса, Закон о потврђивању ЕСПОО конвенције о процени
утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Закон о потврђивању Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину уз конвенцију о
процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту.
Опис: Oвом програмском активношћу обухваћено је спровођење процедура стратешких процена утицаја стратегија, програма и планова на животну средину и
утврђивању мера и услова заштите животне средине; давање мишљења на одлуке о изради стратешке процене утицаја; издавање решења на извештај о стратешкој
процени утицаја; размена информација о прекограничном утицају планова и програма на животну средину; давање мишљења за просторне планове од
републичког значаја; издавање решења на студије о процени утицаја на животну средину; утврђивање услова и мера заштите животне средине за изградњу
објеката и извођење радова којим се обезбеђује добијање одобрења за изградњу и рад постројења као и обављање активности које могу имати негативне
утицаје на животну средину; размена информација и сарадња са суседним државама у поступку спровођења процедуре процене утицаја у прекограничном
контексту; издавање интегрисаних дозвола којима се утврђују услови заштите животне средине за рад нових постројења и обављање активности које могу имати
негативне утицаје на животну средину; издавање интегрисаних дозвола којима се утврђују услови заштите животне средине за рад постојећих постројења као и
утврђивање акционог плана (Програма мера прилагођавања постројења) за смањење загађења и свођење негативних утицаја постојећих постројења на животну
средину у законом прописане оквире; континуирана превенција хемијских удеса, евалуација достављене документације, вођења регистра Севесо постројења,
вођења регистра постројења са могућим прекограничним ефектима индустријских удеса и транспозиције ЕУ легислативе; издавање решења на Извештај о
безбедности и План заштите од удеса; финансирање системског мониторинга квалитета ваздуха у Државној мрежи, која је саставни део праћења квалитета животне
средине, а успостављена је у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха; спровођење и управљање системом еколошког означавања Еко знаком Републике
Србије; издавање сертификата о додели Еко знака привредним субјектима; припремање потребних услова за увођење EMAS-а у организације у Србији; учешће у
развоју економских инструмената у функцији увођења стандарда и чистије производње у привредне субјекте; праћење реализације Стратегије увођења чистије
производње у Републици Србији; утврђивање мера и услова заштите од буке; израда стратешких карата буке и на основу истих израда Акционих планова;
овлашћивање организација за мерење буке у животној средини, обука инспектора за послове контроле и надзора над применом прописа о заштити од буке у
животној средини, развој система заштите од нејонизујућих зрачења.

Програмска активност: 0003 - Инспекција за заштиту животне средине, рибарство и заштиту од јонизујућих зрачења
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о заштити природе, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од буке у
животној средини, Закон о хемикалијама, Закон о биоцидним производима,Закон о процени утицаја на животну средине, Закон о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине, Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности,
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења и други законски прописи из области заштите животне средине.
Опис: Програмском активношћу обухваћена је припрема и вршење инспекцијског надзора из области заштите ваздуха, воде и земљишта, процене утицаја на
животну средину, заштите од буке у животној средини, управљања отпадом и хемикалијама, заштита природе, заштите од јонизујућих и нејонизујућих зрачења и из
других области заштите животне средине, као и доношење решења и закључака и подношење пријава на основу извршених надзора.
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Циљ 1: Боља примена прописа из области заштите животне средине, рибарства и јонизујућих зрачења
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Проценат извршених
инспекцијских надзора
предвиђених Годишњим
плановима рада
инспекција и оперативним
плановима рада

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2014

85

90

90

90

проценат

2014

30

38

38

38

Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Министарства

2. Проценат надзора без
утврђених незаконитости
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Министарства

Циљ 2: Повећан ниво организације и уједначености рада Сектора инспекције за заштиту животне средине и координације у делу поверених послова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број одржаних тренинга,
семинара и радионица
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Министарства

број

2015

0

2

2

2

Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о јавним набавкама, Закон о раду, Закон о државним службеницима, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о здравственој заштити,
Закон о платном промету, Закон о облигационим односима, Закон о пореском поступку и пореској администрацији и Закон о управном поступку, Закон о заштити
животне средине.
Опис: У оквиру програмске активности се врши програмирање и праћење пројеката из области животне средине као и пројекти који се финансирају из средстава ЕУ
и међународне помоћи; израда нацрта системских закона и других аката, интеграција заштите животне средине у секторске политике и прописе, хармонизација са
прописима ЕУ; финансијско праћење програма и пројеката у области заштите животне средине; контрола тачности и исправности књиговодствене документације;
праћење реализације буџета; израда планова и извештаја о извршењу буџета; припрема Предлога Финансијског плана; израда Плана јавних набавки; припрема,
праћење и реализација поступака јавних набавки; међународна сарадња из области животне средине; управно-надзорни послови из области заштите животне
средине; као и посебно стручно усавршавање и развој кадрова у Министарству.
Циљ 1: Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности у области заштите животне средине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Израда секторске родне
анализе
Koментар: Извор верификације: Посебна
радна група за увођење
родно одговорног
буџетирања у
Министарству заштите
животне средине

број

2018

0

1

0

0

број

2018

0

1

0

0

2. Израђен план активности
у складу са налазима родне
анализе
Koментар: Извор верификације: Посебна
радна група за увођење
родно одговорног
буџетирања у
Министарству заштите
животне средине

Програмска активност: 0005 - Подршка раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности
Опис: Програмска активност обухвата послове Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, која је основана као самостална
регулаторна организација, и они се односе на доношење подзаконских аката у складу са законом, стратешких докумената (програми и планови) у области
радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, упутстава и процедура за спровођење мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности. Агенција
издаје лиценце за обављање радијационе делатности и нуклеарне активности, решења о коришћењу извора зрачења, даје сагласност на пројекат мера, издаје
дозволе за промет, сертификате и формира и одржава базу (централни регистар) РАИС (Regulatory Authority Information System - RAIS) за управљање регулаторним
активностима. Агенција врши контролу испуњености услова на основу којих су издате лиценце, дозволе и решења, прати ниво радиоактивности и оцењује утицај на
становништво и животну средину, води евиденцију о нуклеарним објектима, нуклеарним материјалима и радиоактивном отпаду. Послови Агенције су и стручна и
стратешка анализа државног програма техничке сарадње у области нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности, програмирање и праћење спровођења свих
пројекта у програму, извештаји о реализацији програма и припрема за склапање и спровођење међународних уговора.
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Циљ 1: Јачање радијационе и нуклеарне сигурности
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2014

85

90

90

90

проценат

2014

91

95

95

95

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат издатих
лиценци за обављање
радијационе делатности и
нуклеарне активности у
односу на поднете захтеве
Koментар: Тренд раста
издатих докумената
усклађен са трендом
пријављивања извора
зрачења
Извор верификације:
Извештај о раду Агенције за
протеклу годину,
www.srbatom.gov.rs/srbatom/
godisnji-izvestaji-o-radu

2. Проценат издатих
решења за коришћење
извора зрачења у односу на
поднете захтеве
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду Агенције за
протеклу годину,
www.srbatom.gov.rs/srbatom/
godisnji-izvestaji-o-radu

Циљ 2: Континуирано праћење нивоа радиоактивности у животној средини
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број мерних станица у
оквиру система ране најаве
Koментар: Извор верификације:
www.srbatom.gov.rs/srbatom/
zracenje/index

број

2014

9

16

16

16

број

2014

1026

1540

1540

1540

2. Број узорака измерених у
оквиру мониторинга
радиоактивности у
животној средини
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај о нивоу
излагања становништва
јонизујућим зрачењима,
www.srbatom.gov.rs/srbatom/
monitoring-radioaktivnosti

Пројекат: 4001 - Измирење преузетих обавеза Фонда за заштиту животне средине
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Зaкoн o прeстaнку вaжeњa зaкoнa o Фoнду зa зaштиту живoтнe срeдинe, Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о
амбалажи и амбалажном отпаду.
Опис: Зaкoном o прeстaнку вaжeњa зaкoнa o Фoнду зa зaштиту живoтнe срeдинe (Септембар 2012. године) уговорне обавезе Фонда прешле су у надлежност
ресорног министарства. Ове обавезе се односе на реализацију пројеката заштите животне средине који су започети. У одсеку се врши и обрачун и издавање решења
за накнаде за загађење животне средине као и праћење наплата.
Циљ 1: Унапређење стања животне средине кроз реализацију пројеката
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Учешће пројеката који се
односе на заштиту,
очување и побољшање
квалитета ваздуха, воде,
земљишта и шума,
ублажавање климатских
промена и адаптацију на
измењене климатске
услове, као и заштиту и
очување биодиверзитета и
подстицање одрживог
коришћења заштићених
природних добара, у
укупном броју пројеката

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

35

35

35

35

проценат

2015

35

30

30

30

Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства заштите
животне средине

2. Учешће пројеката који се
односе на санацију
одлагалишта отпада,
подстицање смањења
настајања отпада,
рециклажу и поновну
употребу отпада,
финансирање
превентивних и
интервентних мера у
ванредним околностима
загађивања животне
средине и рекултивацију и
санацију историјског
загађења, у укупном броју
пројеката
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства заштите
животне средине
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Циљ 2: Побољшање информисања и образовања о стању животне средине кроз реализацију пројеката
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Учешће пројеката који се
односе на унапређење
система информисања о
стању животне средине,
праћење и оцењивање
стања животне средине,
увођење система
управљања животном
средином, подстицање
образовних, истраживачких
и развојних студија,
програма, пројеката и
других активности и
финансирање програма
еколошког образовања и
јачање јавне свести, у
укупном броју пројеката

проценат

2015

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

35

35

35

30

Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства заштите
животне средине

Програм: 0405 - Заштита природе и климатске промене
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Опис: Програм обухвата нормативне активности везане за област заштите природе, заштиту земљишта и климатских промена, праћење легислативе Европске Уније и хармонизацију
законодавства Републике Србије у области заштите природе и климатских промена; спровођење међународних уговора везано за област заштиту природе и климатских промена:
Конвенција о биолошкој разноврсности, Бернске конвенције, Бонске конвенције, Рамсарске конвенције, Оквирне конвенције УН о промени климе и Кјото протокола, као и CITES
конвенције, као и националних прописа везаних за заштиту природе и климатских промена; регулисање прекограничног промета, држања, узгоја и унутрашње трговине примерака дивљих
врста фауне и флоре; праћење истраживачко-развојних пројеката у области заштите биодиверзитета и климатских промена; издавање дозвола и других аката везано за строго заштићене,
заштићене и дивље врсте фауне и флоре (научно-истражавања, сакупљање, коришћење, држање, узгој, прекогранични промет); решавање накнаде штете; проглашење, заштиту, очување,
унапређење и управљање заштићеним подручјима; управљање рибарским подручјима и заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда. Додатно кроз овај програм се врши успостављање
и управљање еколошком мрежом; израда и координација спровођења Стратегије о биолошкој разноврсности, израда стручних основа које се односе на установљење и спровођење
заштите и управљања еколошком мрежом, и израда стручних основа за израду прописа и њихово усклађивање са међународним програмима и уговорима; давање мишљења и
сагласности и припрема аката Владе за планове и програме управљања еколошком мрежом и програма заштите природних добара; послове давања мишљења и сагласности на секторске
планове и програме (просторне и урбанистичке планове, шумске, ловне и риболовне основе и др.) на подручју еколошке мреже; успостављање система заштите и управљања еколошки
значајних подручја и еколошких коридора од националног и међународног значаја; спровођење поступка оцене прихватљивости за еколошку мрежу, као и други послови. Ради
реализације овог програма, односно ради очувања и унапређења квалитета животне средине врше се активности у области заштите земљишта и заштите од ерозије и бујица.
Циљ 1: Заштита дивљих врста и станишта
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

5

20

20

20

проценат

2015

5

7

7

7

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

10

10

10

10

број

2015

50

200

200

200

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

15

25

25

25

проценат

2015

6,38

10

10

10

1. Проценат мапираних типова станишта
од националног и међународног значаја
Koментар: Извор верификације: Извештаји научноистраживачких организација и
институција, Извештај о стању животне
средине Републике Србије- Агенција за
заштиту животне средине

2. Проценат строго заштићених и
заштићених аутохтоних дивљих врста са
повољним статусом дивљих популација
Koментар: Извор верификације: Научни радови и
извештаји научно-истраживачких
организација и институција и публиковане
црвене књиге, Извештај о стању животне
средине Републике Србије- Агенција за
заштиту животне средине

Циљ 2: Спречавање нелегалних активности везаних за дивље врсте и станишта
Назив индикатора
1. Број специјализованих обука везано за
контролу и санкционисање преступа
везаних за дивље врсте и станишта
Koментар: Извор верификације: Извештаји са
одржаних радионица, семинара, обука и
тренинга

2. Број спречених незаконитих активности
које се односе на дивље врсте и станишта
Koментар: Односи се на незаконито
сакупљање, убијање, држање, трговину и
прекогранични промет дивљим врстама,
као и нарушавање станишта.
Извор верификације: Извештаји надзорних
органа (полиција, царина, инспекција)

Циљ 3: Повећање површина под заштитом
Назив индикатора
1. Проценат територије под еколошком
мрежом
Koментар: Извор верификације: Регистар заштићених
природних добара Завода за заштиту
природе Србије

2. Проценат територије под заштићеним
подручјима
Koментар: Извор верификације: Регистар заштићених
природних добара Завода за заштиту
природе Србије
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Програмска активност: 0001 - Уређење система заштите природе и очувања биодиверзитета
Програм коме припада: 0405 - Заштита природе и климатске промене
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о заштити природе, Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Закон о заштити земљишта,
Закон о ваздуху, Закон о ратификацији Оквирне конвенције УН о промени климе и Кјото протокола, Закон о потврђивању Споразума из Париза, Кривични законик.

Опис: Нормативне активности у заштити природе, климатских промена и заштити земљишта, хармонизација законодавства Републике Србије у складу са
легислативом Европске уније у области заштите природе и климатских промена; спровођење међународних уговора везано за област биодиверзитета - Конвенције
о биолошкој разноврсности, Бернске конвенције, Бонске конвенције, Рамсарске конвенције, Оквирне конвенције УН о промени климе и Кјото протокола и CITES
конвенције,праћење истраживачко-развојних пројеката у области заштите биодиверзитета; У циљу заштите и унапређења дивљих врста и њихових популација, кроз
систем дозвола и других аката које издаје Министарство регулише се коришћење примерака дивљих врста за потребе држање у заточеништву, узгоја, трговине,
прекограничног промета, у научноистраживачке и образовне сврхе, истраживања, реинтродукцију дивљих врста, за употребу средстава за хватање и убијање
дивљих врста животиња и друге радње за које је потребно претходно прибављање одобрења од Министарства надлежног за заштиту природе; Исплата накнаде
штете проузроковане од стране строго заштићених и заштићених дивљих врста; Успостављање система заштите и одрживог коришћења рибљег фонда;
успостављање система за праћење стања рибљег фонда у риболовним водама; утврђивање услова и мера за одрживо коришћење рибљег фонда; утврђивање
услова и мера у домену управљања и коришћења рибарских подручја; издавање дозвола у области одрживог коришћења и заштите рибљег фонда; Успостављање и
управљање еколошком мрежом; израда и координација спровођења Стратегије о биолошкој разноврсности, израда стручне основе које се односе на установљење
и спровођење заштите и управљања еколошком мрежом, и израду стручних основа за израду прописа и њихово усклађивање са међународним програмима и
уговорима; давање мишљења и сагласности и припрема аката Владе за планове и програме управљања еколошком мрежом и програма заштите природних
добара; послове давања мишљења и сагласности на секторске планове и програме (просторне и урбанистичке планове, шумске, ловне и риболовне основе и др.) на
подручју еколошке мреже; успостављање система заштите и управљања еколошки значајних подручја и еколошких коридора од националног и међународног
значаја; спровођење поступка оцене прихватљивости за еколошку мрежу; заштита, очување, унапређење и управљање заштићеним подручјима; израда стручних
основа за израду прописа који се односе на националне паркове и остала заштићена подручја; припрема предлога аката Владе за установљење заштићених
подручја. У оквиру ове програмске активности ће се издвојити и средства за израду пројекта за израду информационог система за заштиту природе и очување
биодиверзитета, као и за завршетак израде акционог плана за очување великих карнивора (медвед, рис и вук). У оквиру ове програмске активности ће се
издвојити средства за спровођење пројеката из области заштите и управљања земљиштом.
Циљ 1: Осигурање повољног стања и целовитости еколошки значајних подручја
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат одобрених
стратегија, планова,
програма, пројеката,
радова и активности
Koментар: У поступку оцене
прихватљивости врши се
процена негативног утицаја
на циљеве очувања и
целовитост еколошки
значајних подручја и они се
одобравају уколико су без
негативног утицаја на
еколошки значајна подручја.
За стратегије, планове и
програме за које се ради
стратешка процена и за
пројекте за које се ради
процена утицаја на
животну средину оцена
прихватљивости се
спроводи у оквиру тих
поступака.
Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства

проценат

2015

10

40

40

40

проценат

2015

70

95

95

95

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

50

50

2. Проценат реализованих
мера, метода и техничко
технолошких решења
Koментар: Смернице за
управљање доносе се за
свако еколошки значајно
подручје и уграђују у све
секторске планове заштите
и одрживог коришћења
простора и природних
ресурса као и планове
управљања заштрићеним
подручјима која су делом
обухваћена еколошки
значајним подручјима.
Извор верификације:
Извештај о реализацији
планова, програма и
пројеката

Циљ 2: Праћење и управљање популацијама дивљих врста и станишта, као и заштита угрожних врста од међународног значаја
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број предузетих мера
заштите и очувања дивљих
врста и њихових станишта
Koментар: Мере заштите
дивљих врста подразумевају
све активне мере заштите
(нпр. збрињавање дивљих
врста, праћење и
управљање дивљих
популација, итд.)
Извор верификације:
Извештаји научних и
стручних организација,
надзорних органа
(инспекција, царина,
полиција), извештаји
прихватилишта и
зоолошких вртова,
извештаји за међународне
уговоре (CBD, CITES, Берн,
Бон)

број

2015

30

50
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2. Проценат реализације
програма управљања
рибарским подручјима
Koментар: Програме
управљања рибарским
подручјем израђују
регистроване стручне и
научне организације за
кориснике рибарских
подручја и они се подносе
министарству на
сагласност. Реализацију
програма прати надлежна
инспекција.
Извор верификације:
Годишњи извештаји
корисника рибарских
подручја о реализацији
програма управљања

проценат

2014

95

98

98

98

Програмска активност: 0002 - Подстицаји за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интереса
Програм коме припада: 0405 - Заштита природе и климатске промене
Правни основ: Закон о заштити природе
Опис: Програмска активност обухвата суфинансирање програма управљања националним парковима и заштићеним подручјима. Поред тога врши се и праћење,
усмеравање и надзор над радом управљача у обављању поверених послова управљања националним парковима и заштићеним подручјима; давање мишљења и
сагласности на планове и програме управљања и нормативна акта националних паркова и заштићених подручја у складу са законом; давање сагласности и
мишљења на секторске планове и основе одрживог коришћења простора и природних ресурса у националним парковима и осталим заштићеним подручјима;
Програми управљања се доносе за радове и активности у заштићеним подручјима, а која су истовремено и подручја еколошке мреже, за сваку календарску годину,
на која сагласност даје Министарство. Кроз програме управљања успоставља се систем управљања заштићеним подручјима, усмерава се начин управљања у складу
са државном политиком, а кроз извештаје прати се степен реализације планираних активности.
Циљ 1: Одговорно управљање заштићеним подручјима и делом еколошке мреже
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат реализације
програма управљања
Koментар: Извор верификације:
Извештај о остваривању
програма управљања
заштићених подручја за
текућу годину

проценат

2015

76,2

95

95

95

проценат

2015

28,18

67

67

67

2. Учешће прихода
остварених наплатом
накнада за коришћење
заштићеног подручја у
укупној вредности средтава
потребних за реализацију
програма управљања
Koментар: Управљач је
дужан да средства
остварена наплатом
накнаде води на посебном
рачуну и користи за
заштиту, развој и
унапређење заштићеног
подручја, односно за
спровођење плана и
програма управљања.
Извор верификације:
Извештај о остваривању
програма управљања
заштићених подручја за
текућу годину

Програмска активност: 0003 - Подршка раду Завода за заштиту природе Србије
Програм коме припада: 0405 - Заштита природе и климатске промене
Правни основ: Закон о заштити природе, Закон о заштити животне средине
Опис: Програмском активношћу су обухваћени послови Завода за заштиту природе који се односе на прикупљање и обраду података о природи и природним
вредностима; праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености објеката гео наслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних типова,
екосистема, еколошки значајних подручја, заштићених подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела; израду студија заштите којима се утврђују
вредности подручја предлoжених за заштиту и начин управљања тим подручјима; израду предлога акта о престанку заштите подручја, израду предлога за претходну
заштиту подручја; давање услова за радове на заштићеним подручјима и издавање мишљења на план управљања заштићеног подручја; вршење стручног надзора
на заштићеним подручјима са предлогом мера; пружање стручне помоћи управљачима заштићених подручја, органима локалне самоуправе, удружењима грађана,
групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара; утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у поступку
израде и спровођења просторних и урбанистичких планова, пројектне документације, основа (шумских, ловних, риболовних, водопривредних и др.), програма и
стратегија у свим делатностима које утичу на природу; обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи;
припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју; предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну
средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу; вођење евиденције о начину и обиму коришћења и факторима угрожавања
заштићених и строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација; учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања
заштићених подручја; организовање и спровођење едукативних активности у заштити природе; учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о
заштити природе; вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за заштиту природе; инвентаризацију појединачних елемената
геолошке, биолошке и предеоне разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању; вођење базе података у области заштите природе;
обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној угрожености, факторима и последицама угрожавања и друге послове.
Завод за заштиту природе Србије наставља реализацију пројекта „Успостављање еколошке мреже у Републици Србији“, пројекта „Израда Црвених књига и Црвених
листа флоре, фауне и гљива на територији Републике Србије“ и пројекта „Успостављање Натура 2000“, према већ утврђеним пројектним задацима са
Министарством за сва три пројекта. Такође, треба имати у виду чињеницу да су за реализацију пројекта „Успостављање еколошке мреже у Републици Србији“
утврђени циљеви и резултати којима се обухвата и активност за наставак рада на Емералд пројекту у оквиру Бернске конвенције и хармонизацију са Натура 2000.
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Циљ 1: Вредновање природних вредности и припрема стручне основе за заштиту
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број подручја
вреднованих за заштиту
Koментар: На основу
теренских истраживања и
вредновања подручја за
заштиту израђује се
стручна основа (студија
заштите) на основу које се
израђује Акт о заштити
(Одлука, Решење, Уредба,
Закон) и проглашава
подручје заштићеним.
Извор верификације: Студија
заштите, Централни
регистар заштићених
природних добара, Извештај
о остварењу годишњег
програма заштите
природних добара

број

2015

10

6

6

6

број

2014

96

250

250

250

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број стручних надзора
Koментар: Стручни надзор
се заснива на теренским
обиласцима заштићених
подручја, чиме се обезбеђује
увид у спровођење мера
заштите, као и
прописивање мера за
отклањање последица
активности од утицаја на
природу.
Извор верификације:
Извештај са стручног
надзора, Централни
регистар заштићених
природних добара, Извештај
о остварењу годишњег
програма заштите
природних добара

Циљ 2: Истраживање и прикупљање података за еколошку мрежу и оцена прихватљивости
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број дана теренских
истраживања обављених у
циљу прикупљања
података и/или
мониторинга о природним
вредностима еколошки
значајних подручја и
еколошких коридора
еколошке мреже
Koментар: Теренска
истраживања и прикупљање
података се врши за
потребе вредновања нових
подручја за еколошку мрежу
у смислу допуне и
комплетирања еколошке
мреже.
Извор верификације: Модул
Еколошка мрежа у оквиру
Информационог система,
Извештај о остварењу
годишњег програма
заштите природних добара

број

2015

200

1500

1500

1500

број

2010

101

25

25

25

2. Број еколошки значајних
подручја на којима је
извршено вредновање
природних вредности
и/или обављен мониторинг
Koментар: Измене и допуне
идентификованих подручја
еколошке мреже утврђених
Уредбом о еколошкој мрежи
у смислу ревизије граница и
података о стаништима,
праћење стања утврђених
вредности у оквиру
еколошке мреже. Ревизија се
односи на око 70% укупног
броја подручја, а
подразумева и теренска
истраживања.
Извор верификације: Модул
Еколошка мрежа у оквиру
Информационог система,
Карта еколошке мреже,
Резултати пројекта
"Успостављање еколошке
мреже на територији
Републике Србије",
резултати ИПА 2012
пројекта за Натуру 2000.

Пројекат: 4001 - Заштита и очување строго заштићених врста и заштићених миграторних врста
Програм коме припада: 0405 - Заштита природе и климатске промене
Правни основ: Национални програм заштите животне средине, Стратегија биолошке разноврсности РС за период од 2011-2018 год, Закон о заштити природе,
Правилник о проглашењу строго заштићених и заштићених дивљих врста
Опис: Пројекат подразумева мониторинг и прикупљање података, праћење стања популација и екологије и географије врсте; истраживање начина заштите; процену
бројности популације и савремене дистрибуције врсте; одређивање основних фактора угрожавања као и могућности активне заштите и новог приступа управљања
популацијама; проверу таксономских разлика између популација. Прикупљени подаци о миграторним животињама ће се употребљавати у сервисирању
међународних конвенција и споразума.

Циљ 1: Истраживање присуства Европске јегуље у риболовним водама Србије и рибарственог и конзервационог статуса кечиге за потребе регулисања привредног и рекреативног риболова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
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1. Израђена студија о
присуству Европске јегуље
у риболовним водама
Републике Србије
Koментар: Нова активност у
оквиру пројекта
Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

2. Израђена студија о
рибарственом и
конзервационом статусу
кечиге (Acipenser ruthenus)
за потребе регулисања
привредног и рекреативног
риболова
Koментар: Нова активност
у оквиру пројекта
Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

не/да

2016

не

да

не/да

2016

не

да

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

20600

28900

28900

28900

Циљ 2: Маркирање путева кретања и идентификација бројности миграторних врста
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број прстенованих
миграторних врста птица и
слепих мишева
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

број

2015

Пројекат: 4005 - Локални развој отпоран на климатске промене
Програм коме припада: 0405 - Заштита природе и климатске промене
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о ратификацији Оквирне конвенције УН о промени климе
Опис: Пројекат подразумева идентификацију, развој и примену нових иновативних приступа укључујући и примену савремених информационих и комуникационих
технологија за подстицање локалног економског развоја и унaпређење услова живота, уз истовремено решавање проблема загађења животне средине и борбе
против климатских промена. Пројектом ће се подржати мере смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште у следећим областима: одрживо урбанистичко
планирање, одрживу производњу енергије (укључујући енергетску ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије), интелигентне енергетске мреже,
енергетски ефикасно јавно осветљење, оптимизацију протока саобаћаја и алтернативне начине транспорта, изградњу одрживих система вентилације, грејања,
одрживу инфраструктуру у сектору пољопртивреде итд. Поред тога, пројекат ће обезбедити дугорочни механизам одрживог финансирања мера борбе против
климатксих промена на националном нивоу, посебно из наменских средстава у области животне средине и климатских промена, укључујући и Зелени климатски
фонд. Пројектом су обухваћени послови који се односе на испуњење обавеза које проистичу из чланства у Оквирној конвенцији УН о промени климе и пратећих
протокола, као и процеса придруживања ЕУ у области климатских промена; Спровођење конкретних инфраструктурних активности на испуњењу циљева стратешких
докумената, закона и прописа у области климатских промена. Пројекат се финансира из средстава Министарства (5мил УСД), Глобалног фонда за животну средину
(GEF) (1.9мил УСД); локалне самоуправе (1мил УСД) и други донатори.
Циљ 1: Унапређење доступности података у циљу подршке и мониторинга развоја отпорног на климатске промене на нивоу локалних самоуправа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број корисника података
на нивоу локалних
самоуправа
Koментар: број корисника
зависи од времена
потребног за успостављање
информационих система на
нивоу локалних самоуправа
Извор верификације:
Извештај о напретку
пројекта, Извештај о раду
министарства

2. Број општина које
поседују адекватне
међусекторске и "on-line"
информационе системе за
управљање подацима од
значаја за плнирање
развоја отпорног на
климатске промене

број

2016

0

5000

5000

5000

број

2016

0

3

3

3

Koментар: Извор верификације:
Извештај о напретку
пројекта, Извештај о раду
министарства

Циљ 2: Подршка новим, иновативним техничким решењима и пословним моделима за подстицање развоја отпорног на климатске промене на нивоу локалних самоуправа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број директних
корисника нових
иновативних технолошких
решења и пословних
модела који доприносе
локалном развоу отпорном
на климатске промене

број

2016

0

5000

5000

5000

број

2016

0

1

1

1

Koментар: Извор верификације:
Извештај о напретку
пројекта, Извештај о раду
министарства

2. Број нових, иновативних
технолошких решења и
пословних модела који
доприносе локалном
развоу отпорном на
климатске промене
Koментар: Извор верификације:
Извештај о напретку
пројекта, Извештај о раду
министарства

Пројекат: 4006 - Санација, затварање и рекултивација депоније јаловине (шљаке) из топионице у Зајачи
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Програм коме припада: 0405 - Заштита природе и климатске промене
Правни основ: Закон о заштити земљишта
Опис: Пројекат је усмерен на трајно спречавање даљег загађивања животне средине у околини топионице у Зајачи. У реализацији пројекта 2017. дошло је до појаве
техничких проблема у пројектној документацији што је довело до тога да се додатни радови на депонији обаве у 2019. години.
Циљ 1: Трајна санација и затварање депоније јаловине (шљаке)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

80

100

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат извршених
радова
Koментар: Извор верификације:
Извештај стручног надзора

проценат

2018

Програм: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Опис: Кроз овај програм се врши припрема стручних основа за израду закона и других прописа и стратешких докумената, имплементација стратегија, планова, закона и пројеката у области
интегрисаног управљања отпадом и заштитом вода од загађивања, хемикалијама и биоцидним производима, чиме треба да се обезбеди неопходан напредак у овој области и омогућити
креирање уређеног интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине, интегрисање политике заштите животне средине са економском и политиком других
сектора, и осигура здрава животна средина уз спровођење европских стандарда. Активности и пројекти у оквиру овог програма су усмерени на уређење прописа, стандарда и издавање
дозвола у управљању отпадом, хемикалијама и биоцидним производима, санацију и рекултивацију депонија и сметлишта и заштиту вода од загађивања, збрињавање историјског отпада
као и подстицање поновне употребе и искоришћавања отпада и муља са постројења за пречишћавање отпадних вода као секундарне сировине или за добијање енергије, као и
подстицање производње биоразградивих кеса, подршка општинама у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката из области пречишћавања комуналних отпадних вода.

Циљ 1: Унапређење система управљања отпадом
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

38

55

55

55

проценат

2014

15

18

20

23

1. Проценат поновног искоришћења
амбалажног отпада
Koментар: Извор верификације: Извештај о стању
животне средине Агенције за заштиту
животне средине

2. Проценат рециклаже осталог отпада
намењеног рециклажи
Koментар: Извор верификације: Извештај о стању
животне средине Агенције за заштиту
животне средине

Циљ 2: Успостављање система за регионално управљање отпадом и отпадним водама на нивоу локалних самоуправа
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

8

12

12

12

број

2014

17

28

35

40

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

0

1,5

1,5

1,5

1. Број инфраструктурно унапређених
регионалних центара за управљање
отпадом
Koментар: Изградња регионалних центара
за управљање отпадом се врши у складу са
Стратегијом управљања отпадом. Како
регионални центри немају сву неопхопходну
пратећу инфраструктуру (санитарна
депонија, трансфер станица, систем за
сепарацију рециклабилног отпада, систем
за сепарацију биоразградивог отпада)
потребно је изградити недостајућу
инфраструктуру. У периоду од 2017. до
2019. године планира се унапређење 3
регионална система за шта потребно
вишегодишње инвестирање. Вредности
индикатора су исказане кумулативно.
Извор верификације: Извештај о стању
животне средине Агенције за заштиту
животне средине

2. Број јединица локалне сапоуправе које
пречишћавају комуналне отпадне воде
Koментар: Извор верификације: Извештај о стању
животне средине у Републици СрбијиАгенција за заштиту животне средине

Циљ 3: Унапређење система управљања хемикалијама
Назив индикатора
1. Проценат смањења CMR хемикалија на
тржишту
Koментар: CMR хемикалије по својим
својствима предствљају највећи ризик по
здравље људи и животну средину.
Смањењем CMR хемикалија (број и количина)
на тржишту доводи до постизања
дефинисаног циља
Извор верификације: Подаци из Интегралног
регистра хемикалија
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Програмска активност: 0001 - Уређење система управљања отпадом и отпадним водама
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о управљању отпадом, Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
Опис: Програмска активност обухвата послове припреме стручних основа за израду закона и других прописа у области управљања отпадом и амбалажним отпадом
и заштитом вода од загађивања; израде и спровођења стратешких докумената,планова и истраживачких програма из области заштите вода од загађивања, као и за
интегрисано управљање отпадом и амбалажним отпадом њихово повезивање са другим стратешким документима; праћења спровођења програма и планова о
управљању отпадом и амбалажним отпадом, развоја операционих планова за посебне токове отпада; спровођење Базелске конвенције о контроли прекограничног
кретања опасних отпада и њиховом одлагању и издавање дозвола за прекогранично кретање отпада; спровођење Стокхолмске конвенције о дуготрајним
органским загађујућим супстанцама у делу који се односе на управљање отпадом; припреме дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
отпада; развоја регистра отпада и вођења регистра издатих дозвола; овлашћивања организација за испитивање отпада; управљања индустријским и комуналним
отпадом и отпадним водама и посебним токовима отпада, утврђивање услова и мера заштите животне средине за санацију, затварање и рекултивацију депонија и
сметлишта комуналног отпада, имплементацију међународних конвенција, споразума, закона и других прописа везаних за заштиту воде од загађивања.

Програмска активност: 0002 - Уређење система управљања хемикалијама и биоцидним производима
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о хемикалијама, Закон о биоцидним производима и Закон о забрани развоја, произвoдње, складиштења и употребе хемијског оружја и о
његовом уништавању
Опис: Кроз ову програмску активност обављају се послови управљања хемикалијама и биоцидним производима; усклађивања класификације, паковања и
обележавања хемикалија и биоцидних производа; успостављања и одржавања Интегралног регистра хемикалија; ограничења и забране производње, стављањa у
промет и коришћења хемикалија; уређења увоза и извоза одређених опасних хемикалија; издавања дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних
хемикалија; успостављања критеријума за стављање у промет детергенатa, спровођења поступака на основу којих се биоцидни производи стављају у промет, као и
усаглашавања прописа којима се уређују биоцидни производи са условима из Уредбе ЕУ о биоцидним производима, спровођења Конвенције о забрани хемијског
оружја у складу са законом; Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама; Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на
основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини и других конвенција у области хемикалија; израда општег
плана пројеката за систематско праћење стављања у промет и коришћења хемикалија и биоцидних производа.

Пројекат: 4001 - Услуга измештања и трајног збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о управљању отпадом
Опис: Пројекат обухвата активности усмерене на решавање питања уклањања опасног отпада у предузећима у реструктуирању и стечају, као и уклањање осталог
опасног историјског отпада чије решавање је у обавези Републике Србије. Када се буде иновирао попис индустријских локација на којима се производи/складишти
опасан отпад може се израдити листа приоритета уклањања опасног отпада са нових локација.
Циљ 1: Трајно збрињавање историјског отпада
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број предузећа у којима
је решено питање
збрињавања историјског
отпада
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

12

30

30

30

тона

2015

2300

2500

2500

2500

2. Количина збринутог
опасног историјског отпада
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

Пројекат: 4003 - Пројекти испитивања квалитета вода и седимената
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о водама, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
Опис: Пројекат "Испитивање квалитета воде седимента и водних организама реке Дунав и притока" - испитивања ће се вршити у складу са обавезама оквирне
Директиве о водама, што укључује испитивање садржаја и концентрације одговарајућих загађујућих материја у води, суспендованом наносу, седименту и узорцима
организама бентоса. Пројекат "Оперативни мониторинг површинских и подземних вода" - је усмерен на испитивање присуства приоритетних и приоритетних
хазардних супстанци, као и других загађујућих материја у површинским и подземним водама које нису обухваћени редовним Програмом мониторинга који
спроводи Агенција за заштиту животне средине Републике Србије. Добијени подаци ће се користити за евентуалну ревизију прописаних граничних вредности за
испитиване супстанце, као и за утврђивање статуса површинских и подземних вода, у складу са захтевима Оквирне директиве о водама. На основу добијених
података, Министарство заштите животне средине ће припремити Програм мониторинга. Пројекат "Велики Бачки канал - формирање јединствене базе података о
квалитету воде и седимента" - јединствена база података о квалитету воде и седимента Великог Бачког канала ће бити формирана на основу резултата
истраживања/мерења прикупљених кроз пројекат «Мониторинг квалитета вода и седимента Великог Бачког канала у периоду: јесен 2008/зима 2009.-пролеће/лето
2012.», као и раније обављених испитивања. У базу података ће се унети подаци из Годишњих извештаја о мониторингу квалитета воде и седимента Великог Бачког
канала за период од 2008. до 2012.године.
Циљ 1: Утврђивање степена загађености Дунава, Саве, Тисе и Велике Мораве
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број параметара
испитивања квалитета воде
седимента и водних
организама
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

0

35

35

35

број

2017

0

25

25

25

2. Број профила на којима
су урађена маршутна
испитивања
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

Циљ 2: Добијање прецизнијих података о стању површинских и подземних вода
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Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

0

50

50

50

број

2016

0

50

50

50

1. Број мониторинг тачака
за праћења параметра
статуса подземних вода
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

2. Број станица
површинских вода на
којима је вршено
испитивање биолошких
елемената квалитета
(макрофите и рибе)
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

Пројекат: 4005 - Техничка помоћ у припреми пројектне документације за инфраструктурне пројекте у области животне средине
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о управљању отпадом, Закон о заштити животне средине
Опис: Пројекат обухвата припрему потребне планске и пројектне документације за инфраструктурне пројекте у одређеним локалним самоуправама. Са израдом
ове документације припремили би се инфраструктурни пројекти за финансирање из фондова ЕУ и других билатералних донатора као и домаћих извора
финансирања.
Циљ 1: Изградња потребне инфраструктуре како би се испунили стратешки планови за подсектор -отпада и отпадних вода
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број инфраструктурних
пројеката за које је
припремљена потребна
пројектно техничка
документација
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

број

2017

0

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

1

1

Пројекат: 4012 - Јачање синергија између Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције на националном нивоу
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Споразум о сарадњи на пројекту Јачање имплементације Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције (БРСМ конвенција) у
Републици Србији између Програма УН за животну средину (UNEP) и Mинистарства заштите животне средине Републике Србије;
Споразум о сарадњи на пројекту Јачање имплементације Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције (БРСМ конвенција) у Републици Србији
између Mинистарства заштите животне средине Републике Србије и Програма УН за развој (UNDP)
Опис: Министарство заштите животне средине у сарадњи са Програмом УН за развој (UNDP) реализује пројекат „Јачање синергије у спровођењу Базелске,
Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције у Републици Србији“ који се финансира од стране Специјалног UNEP Поверилачког фонда у износу од 250.000
УСД. С тим у вези, а у складу са процедуром UNEP, донирана средства у износу од 250.000 УСД ће фазно бити уплаћено на рачун Министарства заштите животне
средине, одакле ће бити фазно прослеђивано Програму УН за развој (UNDP), као имплементационој агенцији овог пројекта, а по достављеним извештајима о
напретку. Извор финансирања су донације међународне организације – Специјални поверилачки фонд Програма УН за животну средину (Special UNEP Trust Fund). У
оквиру пројекта „Јачање имплементације Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције (БРСМ конвенција) у Републици Србији“, планирано је да се
реализују следеће кључне компоненте: Развој политичког оквира за синергије БРСМ конвенција на националном нивоу (Преглед и евалуација ефикасности
имплементацији конвенција, препоруке за побољшање њихове имплементације, Развој заједничког акционог плана за јачање синергија); Развој релавантних
стратешких докумената за синергистички приступ имплементацији БРСМ конвенције; Успостављање ефикасног националног информационог система за
прикупљање података за обавезе извештавања у складу са одредбама БРСМ конвенције.

Пројекат: 5002 - Изградња главног колектора за ППОВ Лесковац
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о управљању отпадом
Опис: Пројекат представља наставак суфинансирања ЕУ ИПА пројекта „Проширење канализационе мреже и изградња централног постројења за пречишћавање
отпадних вода (ЦППОВ) – Линија муља, изградњом главног колектора. Локална самоуправа је 2010. године изградила главни колектор који вишеније у функцији и
није у стању да допреми комуналну отпадну воду на изграђено постројење. Да би ЦППОВ Лесковац било у функцији неопходно је поново изградити главни колектор
како би се отпадна вода допремала до постројења и како би постројење почело са радом. Изградња линије воде за ЦППОВ је финансирана кроз МИСП ИПА 2010.
Министарство заштите животне средине је правни наследник МИСП програма у делу заштите животне средине. Важност завршетка колектора је предуслов за
финансиране будућих инвестиција из ИПА средстава у области заштите животне средине. Уколико не дође до финансирања овог пројекта постоји оправданасумња
да би Европска комисија могла да покрене процедуру за повраћај уложенихсредстава уизносу од 9,818,574.98 евра, из буџета Републике Србије. Такође, Влада
Краљевине Холандије, која се обавезала да финансира проширење канализационе мреже у граду Лесковцу у вредности од 7,6 милиона еура, што уједно према
споразуму са Европском Комисијом, представља и замену за национално суфинансирање овог пројекта, ће раскинути Споразум о донацији уколико не дође до
реализације овог пројекта, чиме би Република Србија била у обавези да надомести овај губитак кроз обезбеђење националног суфинансирања из других извора.
Такође, уколико не дође до реализације овог пројекта Европска комисија би могла да повуче средства опредељена за програмску годину ИПА 2017 за област
животне средине у износу од 100 милиона евра.

Циљ 1: Главни колектор у функцији
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

да/не

2016

не

не

да

проценат

2016

0

90

100

1. Добијена употребна
дозвола
Koментар: Извор верификације:
Употребна дозвола

2. Проценат извршених
радова на изградњи
главног колектора
Koментар: Извор верификације:
Извештај надзора

Циљ 1: Унапређена синергија и имплементација Базелске, Ротердамске, Стокхолмске и Минамата конвенције
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Циљна вредност у 2021.
год.

Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

не/да

2018

не

да

не/да

2018

не

да

не/да

2018

не

не

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Извршена евалуација
ефикасности спровођења
конвенција на
националном нивоу са
препорукама за
унапређење
Koментар: Извор верификације:
Достављен Извештај о
напретку са реализованим
свим планираних пројектих
активности који је одобрен
од стране Министарства
заштите животне средине

2. Израда предлога
релеватног стратешког
документа за јачања
синергије у спровођењу
БРСМ конвенција
Koментар: Извор верификације:
Одобрени извештај о
напретку од стране МЗЖС

3. Успостављен национални
информативни систем за
прикупљање и упрвљање
подацима релевантних за
извештавања у складу са
одредбама конвенције
Koментар: Извор верификације:
Одобрени Финални извештај
од стране МЗЖС

да

Пројекат: 7005 - ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе
на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА).

Опис: У оквиру програмске ИПА 2013 спроводи се три пројекта. Пројекат „Изградња постројења за водоснабдевање, сакупљање и прераду отпадних вода за
општину Рашка” ће омогућити да се све отпадне воде које се прикупе на територији општине Рашка третирају на постројењу за пречишћавање отпадних вода у селу
Рвати. Радови се реализују кроз 2 одвојена уговора. Уговор за Лот 1 се односи на изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, а уговор за ЛОТ 2 укључује:
изградњу главног канализационог колектора, продужетак канализационе мреже ка околним мањим насељима, рехабилитацију постојеће канализационе мреже и
реконструкцију постојећег система за снабдевање сировом водом. Радове прати и контролише надзор који је уговорен кроз уговор о услугама.Пројекат
"Успостављање механизма за имплементацију ММР-а" подразумева успостављање механизма за мониторинг, извештавање, прегледање и верификацију емисија са
ефектом стаклене баште и других информација о климатским променама. Обухвата припрему методолошких захтева за оцену ефеката политика и мера и пројекција
емисија са ефектом стаклене баште; развој обавезних образаца за електронско извештавање; израду извештаја о анализи потреба за одрживим системом за
систематско прикупљање података који се односе на целу привреду а у вези са емисијама са ефектом стаклене баште. Укупна вредност пројекта је 1.2 милиона
евра, од чега ЕУ помоћ износи 1.000.000 евра, а национално кофинансирање 200.000 евра. Пројектом "Имплементација Стратегије за апроксимацију у области
животне средине" је планирано да се изради Акциони план за имплементацију Стратегије развоја администартивних капацитета са финансијским планом и
наставком јачања капацитета локалних самоуправа; да се израде специфични планова имплементације (DSIPs) за следећих 8 директива: Третман комуналних
отпадних вода, Оквирна директива за воду, Нитратна директива, Директива за воду за пиће, Оквирна директива за отпад, Директива о депонијама, Директива за
амбалажни отпад и Директива о електричним и електронским уређајима који су неопходни у процесу преговарања; као и да се припреми вишегодишњи
финансијски план инвестиција у инфраструктуру. Такође је планирана израда пратећих докумената који су неопходни за допуњавање специфичних планова
имплементације и преговарачке позиције (нпр. водичи, студије, предлози и програми усклађености). Укупна вредност пројекта је 1.618.500 евра, од чега ЕУ помоћ
износи 1.456.650 евра, а национално кофинансирање 161.850 евра.
Циљ 1: Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

не/да

2016

не

не

да

проценат

2013

0

90

100

1. Добијена употребна
дозвола
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

2. Проценат извршених
радова на изградњи
постројења
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта
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Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Успостављање законског оквира за имплементацију ЕУ регулативе и мониторинг и извештавање према захтевима Директиве ЕУ у области климатских промена
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број извештаја/планова
за успостављање
институционалног оквира
за спровођење ММР
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

број

2015

0

2

број

2015

0

2

2. Број припремљених
законодавних аката
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

Циљ 3: Изградња институција и унапређење инфраструктуре у области животне средине кроз побољшање процеса планирања и спровођење закона из области животне средине усклађених са
захтевима ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број израђених
специфични планова
имплементације (DSIPs) за
дефинисане директиве
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

број

2015

0

8

не/да

2015

не

да

2. Израђен Акциони план за
имплементацију Стратегије
развоја администартивних
капацитета
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

Пројекат: 7012 - ИПА 2010 - Подршка општинама у Републици Србији у припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Уговор о наставку суфинансирања пројекта "Проширење канализационе мреже и изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода
(ЦППОВ) - Линија муља"
Опис: Пројекат представља наставак суфинансирања пројекта „Проширење канализационе мреже и изградња централног постројења за пречишћавање отпадних
вода (ЦППОВ) – Линија муља. Суфинансирање покрива изградњу линије муља на већ изграђеном постројењу, што подразумева: извођење радова на изградње
Линије муља (земни, електро, машински, опрема и др.); надзор над извођењем радова на изградњи Линије муља; рад Комисије за технички пријем објекта и
издавање Употребне дозволе.
Циљ 1: Изграђена Линија муља у оквиру постројења за третман отпадних вода
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Добијена употребна
дозвола
Koментар: Извор верификације:
Употребна дозвола

2. Проценат извршених
радова на изградњи Линије
муља
Koментар: Извор верификације:
Извештај надзора

не/да

2013

не

не

да

проценат

2013

0

95

100

Пројекат: 7044 - ИПА 2014 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 неалоцирана средства
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о заштити животне средине
Опис: У оквиру пројекта ће се радити израда специфичних планова за имплементацију директива из сектора животне средине и ревизија Вишегодишњег
инвестиционог и финансијског плана за животну средину.
Циљ 1: Ревизија вишегодишњег инвестиционог и финансијског плана за животну средину
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Ревидовани
Вишегодишњи
инвестициони и
финансијски план за
животну средину

не/да

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2016

не

да

да

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

2017

не

да

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: Извор верификације:
Квартални извештај са
пројекта

Циљ 2: Израђене мапе буке за урбану агломерацију Града Ниш
Назив индикатора
Јединица мере
1. Мапа буке за урбану
агломерацију Град Ниш
Koментар: Извор верификације: Одлука
Града Ниша, Извештај са
пројекта

не/да
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Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 7056 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020 - неалоцирана средства
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о управљању водама
Опис: У оквиру Пројекта ИПА 2013 Стратегија управљања муљем Републике Србије биће израђена националне стратегије за управљање муљем, у склађена са
Оквирном директивом за управљање отпадним водама, која ће дати смернице доносиоцима одлука, регулаторним телима, општинама и јавно комуналним
предузећима за одрживо и економично управљање муљем на подручју Републике Србије.
Циљ 1: Испуњење захтева ЕУ и националних стандарда везано за управљање муљем из отпадних вода
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

да

да

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

да

да

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Израђена стратегија
управљања муљем
Koментар: Извор верификације:
Завршни извештај о
реализацији пројекта

не/да

2016

не

Циљ 2: Усклађивање са законодавством ЕУ, кроз унапређење стратешког и институционалног оквира
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Израђена нова Стратегија
управљања отпадом са
специфичним плановима
имплементације
Koментар: Извор верификације:
Извештај са пројекта

не/да

2016

да

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 7069 - ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о управљању отпадом, Закон о водама
Опис: Сврха пројекта је унапређење заштите животне средине кроз релизацију пројеката у области управљања отпадом и отпадним водама. У оквиру пројекта ће се
изградити постројење за пречишћавање отпадних вода капацитета 90.000 ЕС у првој фази, са могућношћу даљег проширења на 120.000 ЕС у другој фази. Овим
пројектом се решава и питање канализационе мреже, односно радиће се на проширењу канализационе мреже и изградњи мреже за одвођење атмосферских вода.
На тај начин ће све отпадне воде и из приградских насеља на десној обали Ибра бити усмере на постројење за пречишћавање отпадних вода. У току изградње,
пружиће се и техничка подршку ИПА јединицама у министарству надлежном за заштиту животне средине и министарству надлежном за водопривреду у циљу што
успешније имплементације инфраструктурних пројеката у области заштите животне средине. У области управљања отпадом, набавиће се опрема за примарну
сепарацију за 17 општина које се налазе у 4 региона за управљање отпадом (Дубоко, Пирот, Срем-Мачва и Панчево), а у којима су већ успостављени регионални
центри за управљање отпадом и регионалне санитарне депоније. Планирана је набавка 29 камиона смећара, 3000 контејнера и 93000 канти. Набављена опрема ће
омогућити локалним оператерима отпада организовано разврставање различитих фракција отпада на извору и системско прикупљање и транспорт разврстаних
фракција отпада из домаћинстава до рециклажних дворишта. По реализацији пројекта, очекује се да ће се количина рециклабилног отпада у ових 17 општина
повећати и тако смањити количина отпада који се одлаже на депонију. Поред набавке опреме, развијаће се и маркетиншки алати за популаризацију примарне
сепарације у овим регионима.
Циљ 1: Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

не/да

2018

не

не

не

да

проценат

2018

0

30

60

100

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

0

50

100

1. Добијена употребна
дозвола
Koментар: Извор верификације:
обавештење од стране
инвеститора

2. Степен реализације
пројекта
Koментар: Извор верификације:
Извештај са пројекта

Циљ 2: Успостављена примарна сепарација у 17 општина
Назив индикатора
Јединица мере
1. Степен реализације
пројекта
Koментар: Извор верификације:
Извештај са пројекта

проценат

ГЛАВА 25.1 - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Опште образложење корисника:
Дана 1.12.2003. године Одлуком Владе РС формирана је Агенција за заштиту животне средине. 26.02.2004. године новим Законом о Министарствима постаје посебан орган у саставу Министарства
науке и заштите животне средине и практично почиње са радом новембра месеца 2004. године. После статусне промене која је настала услед промене Министарстава 25.04.2014. године, Агенција за
заштиту животне средине као орган управе у саставу Министарства, прешла је из Министарства енергетике и заштите животне средине у Министарство пољопривреде и заштите животне средине. На
основу Закона о министарствима од 26.06.2017. године, Агенција за заштиту животне средине, као орган управе, са својством правног лица ушла је у састав новоформираног Министарства заштите
животне средине. Агенција за заштиту животне средине, обавља послове државне управе који се односе на: развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне
средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; регистар загађујућих материја и др.); спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући
спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина; управљање Националном лабораторијом; прикупљање
и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; развој и поступака за обраду података о
животној средини и њихову процену; вођењу података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине; сарадњу са Европском агенцијом за
заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одрeђене законом.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Главни носилац: 14850 - МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност: 0007 - Мониторинг квалитета ваздуха
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Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха
Опис: У оквиру програмске активности обављају се послови праћења квалитета ваздуха у државној мрежи по основу законских обавеза, прикупљање и ажурирање
података, израда извештаја и оцена квалитета ваздуха у складу са законским обавезама, извештавање на националном и међународном нивоу, информисање
јавности о стању квалитета ваздуха и садржаја алергеног полена у ваздуху.
Циљ 1: Успостављање интегралног и ефикасног мониторинга ваздуха у складу са стандардима ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Покривеност територије
Републике мерењима
алергеног полена.
Koментар: У оквиру
програмске активности
обављају се послови праћења
квалитета ваздуха у
државној мрежи по основу
законских обавеза,
прикупљање и ажурирање
података, израда извештаја
и оцена квалитета ваздуха у
складу са законским
обавезама, извештавање на
националном и
међународном нивоу,
информисање јавности о
стању квалитета ваздуха и
садржаја алергеног полена у
ваздуху.У оквиру програмске
активности обављају се
послови праћења квалитета
ваздуха у државној мрежи по
основу законских обавеза,
прикупљање и ажурирање
података, израда извештаја
и оцена квалитета ваздуха у
складу са законским
обавезама, извештавање на
националном и
међународном нивоу,
информисање јавности о
стању квалитета ваздуха и
садржаја алергеног полена у
ваздуху.
Извор верификације:
www.sepa.gov.rs
>dokumenti>Годишњи
извештај о стању
квалитета ваздуха

проценат

2014

60

95

97

проценат

2014

30

90

95

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Проценат обезбеђености
валидних података из
АМСКВ
Koментар: Извор
верификације:
www.sepa.gov.rs >dokumenti>
Годишњи извештај о стању
квалитета
Извор верификације:
www.sepa.gov.rs >dokumenti>
Годишњи извештај о стању
квалитета

Циљ 2: Успостављање интегралног и ефикасног мониторинга ваздуха у складу са стандардима ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Покривеност територије
Републике мерењима
алергеног полена
Koментар: У оквиру
програмске активности
обављају се послови праћења
квалитета ваздуха у
државној мрежи по основу
законских обавеза,
прикупљање и ажурирање
података, израда извештаја
и оцена квалитета ваздуха у
складу са законским
обавезама, извештавање на
националном и
међународном нивоу,
информисање јавности о
стању квалитета ваздуха и
садржаја алергеног полена у
ваздуху. У оквиру програмске
активности обављају се
послови праћења квалитета
ваздуха у државној мрежи по
основу законских обавеза,
прикупљање и ажурирање
Извор верификације:
www.sepa.gov.rs

2. Проценат обезбеђености
валидних података из
АМСКВ
Извор верификације:
www.sepa.gov.rs

проценат

2014

60

75

80

85

проценат

2014

30

88

92

95

Програмска активност: 0008 - Мониторинг квалитета воде, седимената и земљишта
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о водама, Закон о управљању отпадом, Закон о заштити земљишта
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Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови испитивања квалитета површинских и подземних вода, седимената и земљишта. Очекивани
резултат је усклађен мониторинг квалитета површинских и подземних вода, седимената и земљишта на националном нивоу са захтевима ЕУ, као и постигнут бољи
увид у квалиет повшинских вода, седимената, подземних вода и земљишта.
Циљ 1: Успостављање интегралног и ефикасног мониторинга квалитета вода, седимената и земљишта у складу са стандардима ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат остварења
плана мониторинга
квалитета вода,
седимената и земљишта
Koментар: Извор
верификације: Извештај о
стању животне средине у
Републици Србији, Извештај
о статусу површинских и
подземних вода у Републици
Србија, Извештај о стању
земљишта у Републици
Србији
Извор верификације:
Извештај о стању животне
средине у Републици Србији,
Извештај о статусу
површинских и подземних
вода у Републици Србија,
Извештај о стању
земљишта у Републици
Србији

проценат

2014

85

100

Циљ 2: Успостављање интегралног и ефикасног мониторинга квалитета вода, седимената и земљишта у складу са стандардима ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

100

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

1. Проценат остварења
плана мониторинга
квалиетета вода,
седимената и земљишта
Извор верификације:
Извештај о стању животне
средине у РС, Извештај о
статусу површинских и
подземних вода у РС,
Извештај о стању
земљишта у РС

проценат

2014

85

100

Програмска активност: 0009 - Национална референтна лабораторија за контролу квалитета животне средине
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о водама, Закон о заштити ваздуха, Закон о управљању отпадом, Закон о заштити земљишта
Опис: Национална референтна лабораторија за квалитет вода, ваздуха, контролу квалитета земљишта и контролу алергеног полена, представља основу за
функционисање система мониторинга квалитета животне средине према препорукама ЕУ. Опште функције Националне референтне лабораторије су: прикупљање и
анализирање узорака из државне мреже станица за праћење квалитета вода, ваздуха, земљишта и алергеног полена; калибрација аутоматских станица за контролу
квалитета ваздуха; контрола квалитета лабораторијског рада и валидација података; као и хемијска анализа прикупљених узорака. Ове функције обезбеђују систем
за адекватну и потпуну контролу квалитета животне средине на територији Републике Србије, као и правовремено извештавање о стању животне средине.
Национална лабораторија сарађује са регионалним лабораторијама које се баве контролом квалитета животне средине и задужена је за спровођење и праћење
међународно признате регулативе и прописа везаних за контролу квалитета животне средине.

Циљ 1: Изградња капацитета за мониторинг животне средине кроз формирање Националне референтне лабораторије за квалитет вода и седимената, ваздуха, контролу квалитета земљишта и
алергеног полена
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број анализираних
параметара/показатеља
квалитета
воде/ваздуха/земљишта
Извор верификације:
Извештај о стању животне
средине у Републици Србији,
Годишњи извештаји о
стању квалитета ваздуха у
Републици Србији, Извештај
о статусу површинских и
подземних вода у Републици
Србији,

број

2014

95000

120000

125000

број

2014

2

10

12

2. Број нових стандарниих
оперативних метода за
испитивање узорака
воде/ваздуха/земљишта/
на параметре/показатеље
квалитета воде/ваздуха/
Извор верификације:
Извештај о стању животне
средине у Републици Србији,
Годишњи извештаји о
стању квалитета ваздуха у
Републици Србији, Извештај
о статусу површинских и
подземних вода у Републици
Србији,
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Циљ 2: Изградња капацитета за мониторинг животне средине кроз формирање Националне референтне лабораторије за квалитет вода и седимената, ваздуха, контролу квалитета земљишта и
алергеног полена
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број анализараних
параметара/показатеља
квалитета
воде/ваздуха/земљишта
Извор верификације:
Извештај о стању животне
средине у РС, Годишњи
извештаји о стању
квалитета ваздуха РС,
Извештај о статусу
површинских и подземних
вода у РС, Извештај о стању
земљишта у РС

број

2014

95000

120000

125000

130000

број

2014

2

8

2

2

2. Број нових стандардних
оперативних метода за
испитивање узорака
воде/ваздуха/земљишта на
параметре/показатеље
квалитета
воде/ваздуха/земљишта
Извор верификације:
Извештај о стању животне
средине у РС, Годишњи
извештаји о стању
квалитета ваздуха у РС,
Извештај о статусу
површинских и подземних
вода у РС, Извештај о стању
земљишта у РС

Програмска активност: 0010 - Информациони систем за заштиту животне средине и административни послови
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о водама, Закон о заштити ваздуха, Закон о управљању отпадом, Закон о заштити земљишта
Опис: Јединствени информациони систем обухвата прикупљање, контролу, анализу, обраду и дистрибуцију информација о стању свих сегмената животне средине,
биодиверзитета, извора загађивања као и праћење токова свих врста отпада. На основу прикупљених инфпрмација из великог броја институција анализира се
стање појединих области животне средине и израђују годишњи и периодични извештаји намењени државним органима (првенствено Влади Р. Србије) као
доносиоцима одлука у циљу побољшања стања у одређеном медијуму животне средине. Такође постоји сарадња и размена информација на дневном,
периодичном и годишњем нивоу са националним и међународним институцијама и организацијама ( ЕЕА - Европска Агенција за заштиту животне средине и други ),
а према државним обавезама проистеклим из међународних конвенција, протокола, комисија и др. Циљ је успостављање оптималног информационог система који
је компатибилан са ЕУ системом, пре свега као део ЕЕА и то кроз ЕИОНЕТ (Европска мрежа за осматрање и извештавање). Овај систем, усклађен са ЕУ директивама,
мора у потпуности испунити све потребе и захтеве стручних служби, али и најшире јавности у складу са Архуском конвенцијом. У оквиру ове програмске активности
се обављају и администативни послови који треба да осигурају успостављање функционалне и ефикасне финансијске и правне функције Агенције. Повећање
ефикасности у раду заједничких функција ће се постићи кроз обуку запослених за практичну примену савремених метода обраде информација.
Циљ 1: Ефикасно вођење и унапређење информационог система заштите животне средине, укључујући и национални регистар извора загађивања и заједничке функције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат обрађених
индикатора из Националне
листе индикатора
Извор верификације:
Извештај о стању животне
средине у Републици Србији
Агенције за заштиту
животне средине

2. Проценат приоритетних
податак пренетих ка ЕАА
(EIONET)
Извор верификације:
https://www.eionet.europa.eu/
dataflows

проценат

2014

60

80

85

проценат

2015

75

8

8

Циљ 2: Ефикасно вођење и унапређење информационог система заштите животне средине, укључујући и Национални регистар извора загађивања и заједничке функције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат обрађених
индикатора из Националне
листе индикатора
Извор верификације:
Извештај о стању животне
средине у РС Агенције за
заштиту животне средине ,
Портал НЛИ
http://indicator.sepa.gov.rs/

2. Проценат токова
података достављених ЕEА
( EIONET )
Извор верификације:
https://www.eionet.europa.eu/
dataflows

проценат

2014

60

65

70

75

проценат

2015

75

85

85

90
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ГЛАВА 25.2 - ЗЕЛЕНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Опште образложење корисника:
Зелени фонд је основан на основу Закона о заштити животне средине ради евидентирања средстава намењених финансирању припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других
активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине, и то за:
1) заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха, воде, земљишта и шума, као и смањење утицаја климатских промена и предузимање мера адаптације, укључујући заштиту озонског омотача;
2) санацију одлагалишта отпада, смањење настајања отпада, поновну употребу, третман, односно поновно искоришћење и одлагање отпада;
3) програме, пројекте и друге инвестиционе и оперативне активности из области управљања отпадом, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом;
4) увођење чистије производње за рад постројења и обављање активности, као и за прилагођавање захтевима заштите животне средине;
5) технологије и производе који смањују оптерећење и загађење животне средине;
6) заштиту и очување биодиверзитета, збрињавање повређених, болесних, одузетих или заплењених примерака дивље флоре и фауне, укључујући активне мере заштите као што су реинтродукција,
репопулација и одржавање станишта;
7) подстицање одрживог коришћења заштићених подручја;
8) унапређивање и изградњу инфраструктуре за заштиту животне средине, посебно за заштиту од буке, као и за израду стратешких карата буке и акционих планова;
9) подстицање коришћења обновљивих ресурса;
10) подстицање еколошки прихватљивог вида транспорта;
11) подстицање одрживог развоја, осим пројеката унапређења енергетске ефикасности;
12) оперативни рад и даљи развој мониторинга и информационог система;
13) унапређење система информисања о стању животне средине, праћење и оцењивање стања животне средине, као и увођење система управљања животном средином;
14) подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и других активности у области заштите животне средине, укључујући и демонстрационе активности;
15) финансирање превентивних мера ради спречавања удеса;
16) финансирање интервентних мера у ванредним околностима загађивања животне средине, рекултивацију и санацију загађеног простора у складу са чланом 66. закона којим се уређује заштита
животне средине;
17) уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана и збрињавање напуштених извора јонизујућих зрачења непознатог власника, односно корисника;
18) унапређивање и изградњу инфраструктуре за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења;
19) рекултивацију и санацију историјског загађења (јаловишта, индустријске депоније и сл.);
20) финансирање програма еколошког образовања и јачања јавне свести о питањима очувања животне средине и одрживог развоја;
21) суфинансирање пројеката који се финансирају из претприступне помоћи Европске уније, међународне развојне помоћи и других финансијских извора који захтевају суфинансирање;
22) финансирање националних контрибуција у складу са ратификованим међународним конвенцијама и протоколима;
23) развој јавно-приватног партнерства у активностима заштите и унапређивања животне средине;
24) финансирање других активности у складу са законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Главни носилац: 14850 - МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност: 0011 - Интервентне мере у ванредним околностима загађивања животне средине и друге интервентне мере
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, Одлука о оснивању Зеленог фонда Рерпублике Србије
Опис: У оквиру ове програмске активности су обезбеђена средстава Зеленог фонда за финансирање интервентних мера у ванредним околностима загађивања
животне средине, рекултивацију и санацију загађеног простора и доношење санационих планова када загађење на одређеном простору превазилази ефекте мера
које се предузимају, односно када је угрожен капацитет животне средине или постоји ризик од трајног нарушавања квалитета или штете у животној средини.

Циљ 1: Отклањање ризика и последица по животну средину у ванредним околностима загађивања животне средине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат предузетих
интервентних мера у
односу на број насталих
ванредних околности у току
године
Koментар: Извор верификације:
Извештај о санацији
контаминираних локација

проценат

2016

0

100

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

Програмска активност: 0012 - Подршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о удружењима, Закон о задужбинама и фондацијама
Опис: Кроз ову активност су/финансирају се пројекти у области заштите животне средине које спроводе удружења и друге организације цивилног друштва, а који су
изабрани путем конкурса. Реализацијом ових пројеката стварају се услови за остваривање општекорисног циља за локалну или ширу заједницу и значајно се
доприноси: популаризацији, подстицању и јачању свести о значају заштите животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали,
кампање, еколошке изложбе и др); унапређењу знања о одређеној теми кроз организовање неформалних видова образовних активности (семинари, стручни
скупови, и др); као и решавању појединачних проблема у области очувања и заштите животне средине.
Циљ 1: Популаризација, подстицање и јачање свести и знања о значају заштите животне средине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број одржаних обука и
семинара
Koментар: Извор верификације:
Извештај организација о
реализацији програма

број

2014

25

25

25

25

број

2014

60

60

60

60

2. Број промотивних
активности
Koментар: Односи се на
издате публикације,
спроведене кампање,
организоване фестивале и
изложбе
Извор верификације:
Извештај организација о
реализацији програма
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Циљ 2: Решавање појединачних проблема у области заштите животне средине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

10

10

10

1. Број уређених простора
Koментар: Извор верификације:
Извештај организација о
реализацији програма

број

2014

Програмска активност: 0013 - Подстицање реализације образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине
Правни основ: Закон о заштити животне средине
Опис: Овом програмском активношћу врши се подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, пројеката и других активности у области заштите
животне средине, укључујући и демонстрационе активности у складу са приоритетним циљевима дефинисаним у стратешким документима из области животне
средине у Републици Србији.
Циљ 1: Реализација образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број реализованих

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

7

8

пројеката
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о реализацији
пројеката

број

2017

0

6

Програм: 0405 - Заштита природе и климатске промене
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Главни носилац: 14850 - МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност: 0004 - Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета
Програм коме припада: 0405 - Заштита природе и климатске промене
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о националним парковима, Закон о заштити природе
Опис: У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије, Министарство заштите животне средине суфинансира набавку садница и извођење радова за
пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту које је у надлежности јединица локалне самоуправе - градови и општине. Овом
програмском активношћу врши се подстицање смањења деградираних површина или површина за које постоји опасност од деградације, стварања ветрозаштитних
појасева, пошумљавање у заштићеним подручјима на територији јединице локалне самоуправе, пошумљавање градских шума, паркова и других јавних површина,
пошумљавање аутохтоним врстама у циљу производње биомасе, остали видови пошумљавања, а све у циљу заштите животне средине

Циљ 1: Реализација пројеката пошумљавања у области заштите животне средине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

20

25

25

1. Број реализованих
пројеката
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекaта

број

2017

Програм: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Главни носилац: 14850 - МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност: 0003 - Подстицаји за поновну употребу и искоришћење отпада
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о управљању отпадом, Стратегија управљања отпадом за период од 2010. године до 2019. године
Опис: Пројекат обухвата активности у вези са пружањем субвенција предузећима за подстицање поновне употребе и искоришћавања отпада као секундарне
сировине, или за добијање енергије, као и подстицање производње биоразградивих кеса. У зависности од количине третираног отпада оператерима постројења за
поновно искоришћење, односно третман отпада одобравају се средства за потстицање тих активности. У зависности од количине произведених кеса за вишекратну
употребу, произвођачима пластичних кеса - трегерица за вишекратну употребу одобравају се средства за потстицање тих активности.

Циљ 1: Подстицање поновне употребе и искоришћавања отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и подстицање производње биоразградивих кеса
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Количина третираног
отпада
Koментар: Извор верификације:
Извештај о стању животне
средине Републике Србије,
Агенција за заштиту
животне средине

тона

2017

30000

30000
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30000

Циљна вредност у 2021.
год.

30000

Пројекат: 4009 - Санација и затварање несанитарних депонија
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о управљању отпадом
Опис: Пројекат обухвата активности у вези са санацијом и затварањем несанитарних депонија у јединицама локалних самоуправа које нису у могућности да
самостално финансирају санацију и затварање несанитарних депонија на својој територији. набавком опреме и механизације, укључујући и набавку опреме за
трансфер станице и рециклажне центре, у локалним и регионалним ЈКП
Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе у изради пројеката санације, затварања и рекултивације несанитарних депонија (сметлишта)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број израђених пројеката
санације, затварања и
рекултивације
несанитарних депонија
(сметлишта)
Koментар: Извор верификације: Издата
сагласност на пројекат
санације, затварања и
рекултивације
несанитарних депонија
(сметлишта)

број

2018

0

10

15

Циљ 2: Подршка јединицама локалне самоуправе у реализацији пројеката санације, рекултивације и затварања несанитарних депонија (сметлишта)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

20

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број санираних,
рекултивисаних и
затворених несанитарних
депонија (сметлишта)
Koментар: Извор верификације:
Извештај надзорног органа
о завршеним радовима на
санацији, затварању и
рекултивацији
несанитарних депонија
(сметлишта)

број

2018

0

10

15

20

Пројекат: 4013 - Реализација пројеката изградње система управљања отпадом
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима
Правни основ: Закон о управљању отпадом
Опис: Пројекат обухвата активности у вези са изградњом система управљања отпадом у јединицама локалних самоуправа које нису у могућности да самостално
финансирају реализацију наведеног.

Циљ 1: Пружање подршке јединицама локалних самоуправа које нису у могућности да самостално финансирају реализацију пројеката изградње система управљања отпадом.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број јединица локалних
самоуправа у којима су
реализовани пројекти
изградње система
управљања отпадом
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

2. Количина збринутог
комуналног отпада у
јединицама локалних
самоуправа у којима су
реализовани наведени
пројекти

број

2018

0

5

8

10

тона

2018

0

2500

2500

2500

Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

290

Раздео 26
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Опште образложење корисника:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног,
технолошког и привредног развоја; предлагање и реализацију политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, технолошких и развојних
истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализацију иновационе политике; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди;
развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине; развој функционисања система научно-технолошких информација и
програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала,
изузев у нуклеарним енергетским постројењима, као и друге послове одређене законом. Такође, ово министарство обавља послове државне управе који се односе и на активности: уређења, развоја
и планирања свих нивоа образовања и ученичког и студентског стандарда; инспекцијског и стручно-педагошког надзора у установама образовања, ученичком и студентском стандарду и заводима;
подизања квалитета образовања и васпитања, подршке интеграцији у европски образовни простор и регионалне сарадње у креирању и размени образовних политика; развоја и одржавања
јединственог информационог система.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0201 - Развој науке и технологије
Сектор: 02 - Наука, технолошки развој и иновације
Опис: Развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја; предлагање и реализација политике и стратегије научног и технолошког
развоја; утврђивање и реализација програма научних, технолошких и развојних истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализација иновационе
политике; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; прописи у области заштите и
промета права интелектуалне својине; развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; сигурност нуклеарних
објеката; производња и привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима, као и други послови одређени законом.

Циљ 1: Унапређење квалитета и капацитета научноистраживачке делатности
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

1225

1350

1350

1350

%

2014

3,5

3,9

3,9

3,9

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2014

41.5

47

48

50

1. Број "full time" истраживача на милион
становника
Koментар: Извор верификације: Извештаји МПНТР,
Регистар истраживача

2. Удео научних публикација насталих у
међународној кооперацији у односу на
укупан број публикација
Извор верификације: Подаци из базе
података Web of Science

Циљ 2: Јачање иновативног капацитета и конкурентности привреде
Назив индикатора
1. Удео иновативних компанија у укупном
броју компанија
Koментар: Иновативни пословни субјекти
су дефинисани као пословни субјекти који
уводе иновацију производа или процеса,
иновацију у организацији или маркетиншку
иновацију
Извор верификације: Статистика науке,
технологије и иновација- Републички завод
за статистику

Програмска активност: 0001 - Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој делатности
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о научноистраживачкој делатности
Опис: Програмском активношћу се врши финансирање научноистраживачког рада истраживача у оквиру регистрованих научноистраживачких организација кроз
пројекте у оквиру циклуса и јавних позива. Науч проф. др Владимир Поповић- државни секретар ноистраживачка делатност остварује се: основним, примењеним и
развојним истраживањима и оспособљавањем кадра за научноистраживачки рад. У циљу очувања и развоја научноистраживачког кадра и подмлатка обавља се
стипендирање студената докторских академских студија и њихово укључивање у постојеће научноистраживачке пројекте Министарства, као и стипендирање
младих и надарених ученика завршних разреда средње школе који су освојили једну од награда на међународним олимпијадама знања. Финансијски се подржава
и велики број различитих активности везаних за студирање и усавршавање младих истраживача међу којима су завршна обрада докторских дисертација и
постдокторско усавршавање у иностранству. Усавршавање научноистраживачког кадра врши се континуираном подршком за њихов одлазак на научне скупове и
радне састанке у иностранству као и за боравак страних истраживача у Републици Србији, а обезбеђују се и услови за презентовање резултата домаћих
научнотехнолошких истраживања код нас и у свету (суфинансирањем објављивања резултата рада на пројектима Министарства у монографијама, часописима, као
и одржавањем скупова у Републици Србији). Услови за праћење достигнућа у науци обезбеђују се кроз набавку и on line коришћење иностраних научних
електронских база часописа и монографија, као и израда националног цитатног индекса са библиометријском анализом домаћих часописа. Међународна научно
технолошка сарадња се одвија на основу билатералних споразума/програма потписаних између Републике Француске, Републике Словеније, Републике Словачке,
Републике Хрватсе, Републике Шпаније, Републике Португала, Републике Кине, Републике Белорусије, Републике Немачке. ЕУРЕКА представља програм ЕУ у оквиру
кога се стимулише и остварује сарадња између предузећа и научних институција у области напредних технологија. Циљ овог програма је повећање продуктивности
и конкурентности европских индустрија и економија на светском тржишту кроз развој тржишно оријентисаних напредних технологија, производа или услуга. Учешће
истраживача у Европском центру за нуклеарна истраживања (CERN), као и Центру за обједињена нуклеарна истраживања у Дубни, Међународном центру за
генетично инжењерство и биотехнологије у Трсту , COSTu, ESFRI остварује се кроз финансијски допринос Републике Србије у овим организацијама. Чланство у
Fulbreight програму омогућава стипендирање постдоктораната у различитим научним дисциплинама.
Циљ 1: Унапређење квалитета научног рада, примене и видљивости научних резултата
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број објављених научних
резултата
Koментар: Извор верификације: База
података Web of Science

број

2014

5300

6000

6000

6000

број

2014

80

190

190

190

број

2014

400

600

600

600

2. Број патентних пријава
Koментар: Извор верификације: Завод
за интелектуалну својину
РС-Регистар патената

3. Број техничких решења
Koментар: Извор верификације:
Регистар техничких решења
МПНТР
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4. Број часописа чији су
издавачи у Републици
Србији, реферишу се у
Међународној бази
података Web of Science
Koментар: Извор верификације: Портал
Web of Science servisa
izdavača Thomson Reuters који
је претплаћен и доступан
целокупној академској
заједници

број

2014

23

23

23

23

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

550

900

900

900

број

2014

600

500

500

500

%

2014

63

66

65

65

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

750

800

800

800

број

2014

180

300

300

300

број

2014

150

210

220

220

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

4600000

4700000

4700000

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Јачање капацитета научноистраживачког кадра
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број новоукључених
младих истраживача у
научноистраживачким
организацијама
Koментар: Извор верификације:
Регистар истраживача
МПНТР

2. Број стипендиста студената докторских
академских студија
укључених на пројекте
Министарства
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји МПНТР

3. Родна равноправност
(проценат стипендисткиња студенткиња докторских
академских студија
укључених на пројекте
Министарства )
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји МПНТР

Циљ 3: Усавршавање научноистраживачких кадрова
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број истраживача
учесника у мобилности
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји МПНТР

2. Број објављених
монографија и часописа у
РС финансијски подржаних
од МПНТР
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји МПНТР

3. Број одржаних научних
скупова у РС финансијски
подржаних од МПНТР
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји МПНТР

Циљ 4: Коришћење стране научне литературе, електронских научних и стручних база података
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број преузетих чланака у
страним електронским
часописима и књигама
Koментар: Извор верификације: Подаци
Народне библиотеке Србије

број

2014

4490627

Циљ 5: Пораст међународне мултилатералне, билатералне и регионалне сарадње и успостављање партнерства
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број одобрених
билатералних пројеката за
финансирање
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји МПНТР

број

2014

170

280

280

300

број

2014

680

1000

1000

1200

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број размењених
истраживача
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји МПНТР

Циљ 6: Присуство Републике Србије у CERN-у и у истраживањима Обједињеног института за нуклеарна истраживања у Дубни
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број
научноистраживачких
организација укључених у
пројекте
Koментар: Извор верификације:
Извештаји националне
комисије за сарадњу са
CERNом и Извештај
националног савета за
научни и технолошки развој

2. Број објављених радова
из базе података Web of
Science
Koментар: Извор верификације: База
података Web of Science

број

2014

4

7

7

7

број

2014

170

210

210

210
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Циљ 7: Учешће Републике Србије у програму COSТ и ЕУРЕКА
Назив индикатора
Јединица мере
1. Броj производа
проистеклих из ЕУРЕКА
пројеката
Koментар: Извор верификације:
Извештаји МПНТР

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

3

8

8

8

број

2014

250

300

300

300

2. Броj одобрених
акција/пројеката
Koментар: Извор верификације:
Извештаји CОSТ
секретаријата и извештаји
о реализацији пројеката
ЕУРЕКА

Програмска активност: 0002 - Подршка реализацији интереса у иновационој делатности
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о иновационој делатности
Опис: Кроз програмску активност се врши финансирање програма трансфера знања и технологија и подстицање примене резултата научноистраживачког рада, а
који доприносе реализацији иновационе политике, подстичу технопредузетништво, трансфер знања и технологија у привреду, развој и унапређење иновационог
системау Републици Србији. Након спровођења конкурса врши се одабир иновационих пројеката и пријава физичких лица-иноватора. Програмска активност се
реализује у циљу пружања подршке развоју или значајној измени постојећих иновативних производа, технологија, процеса и услуга, ради подстицанја примене и
коерцијализације научноистраживачких резултата, као и пружање подршке коришћењу савремених технологија и изградњи иновационих организација за
инфраструктурну подршку иновационој делатности. Програмска активност такође између осталог има за циљ увођење развојних и иновационих програма у
регистроване иновационе организације, а посебно у мала и средња предузећа и подстицање технопредузетништва. У циљу повећања применљивости резултата
истраживања овом програмском активношћу се подржава формирање, развој и рад нових, малих и средњих иновативних предузећа, пословних и технолошких
инкубатора који треба да створе оптималне услове за рад новоформираних предузећа у фази инкубације и научно технолошких паркова који треба да обезбеде
оптималне услове за рад пословних инкубатора, истраживачко развојних центара, развојно производних центара, иновативних прдузећа и др.

Циљ 1: Повећање пословних резултата у регистрованим иновационим организацијама кроз комерцијализацију иновација, инфраструктурно опремањеи комерцијализацију патентних решења
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број запослених лица у
регистрованим
иновационим
организацијама
Извор верификације:
Финансијски извештаји
привредних друштава на
сајту Агенције за привредне
регистре; Регистар
иновационих организација
које води министарство

број

2014

1018

1800

1820

1840

%

2014

100

2

3

3

2. Проценат повећања
пословних прихода
регистрованих
иновационих организација
Извор верификације:
Финансијски извештаји
привредних друштава на
сајту Агенције за привредне
регистре

Програмска активност: 0003 - Подршка раду предузећа и организација у области нуклеарне сигурности
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности
Опис: Успостављање организационе структуре, система квалитета, акредитације за све делатности везане за нуклеарне материјале, за сакупљање, пријем,
кондиционирање, третман, складиштење, одлагање и транспорт радиоактивног отпада (РАО) и затворених извора. Декомисија хангара Х1 и пражњење хангара Х2 и
проналажење и кондиционирање извора зрачења који су ван контроле. Изградња и лиценцирање постројења за прераду радиоактивног отпада (РАО) и
кондиционирање извора, затим одржавање погона објеката РАО. Декомисија нуклеарног реактора РА; решавање статуса реактора РБ на сигуран и безбедан начин.
Санација локације затвореног рудника урана Кална. Успостављање и одржавање система нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности уз побољшање нивоа
регулаторне контроле и јачања капацитета у овој области сагласно постављеним циљевима за хармонизацију са стандардима ЕУ у области нуклеарне сигурности.
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Циљ 1: Унапређење стања управљања радиоактивним отпадом (РАО) и нуклеарним материјалом (НМ) у Републици Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Степен санације стања
историјског отпада на
локацији Винча сагласно
стандардима сигурности
Koментар: Санација
обухвата декомисију
старих објеката, и то:
складишта Х1 и Х2, базена
за РАО и гориво,
кондиционирање и
ускладиштење РАО и НМ
Извор верификације: Редовни
извештаји ресорном
министарству

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2014

1

50

75

85

%

2014

10

60

75

85

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Успостављен систем
управљања РАО сагласно
стандардима ЕУ и МААЕ
Koментар: Устапстављање
система обухвата:
пуштање у погон,
коришћење и одржавање
нових објеката за
управљање РАО Х3, БС, ППО,
ЈК5 и ЈК3: складиштење,
прерада РАО,
карактеризацију
Извор верификације: Редовни
извештаји ресорном
министарству

Циљ 2: Унапређење сигурности и безбедности истраживачких реактора РА и РБ у складу са стандардима ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Ниво усаглашености РБ
са стандардима ЕУ
Koментар: Извор верификације: Редовни
извештаји ресорном
министарству

%

2014

25

50

55

60

%

2014

30

60

65

70

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Степен декомисије РА
Koментар: Извор верификације: Редовни
извештаји ресорном
министарству

Циљ 3: Заштита запослених, становништва и животне срединe од утицаја зрачења и потенцијалних акцидената
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Излагање запослених и
становништва на
оперативним нивоима у
складу са националним
прописима - сви параметри
радне и животне средине у
складу са прописима
Koментар: "да"/"не" се
односи на то да ли су
запослени и становништво
изложени утицајима изнад
прописаних параметара
Извор верификације: Редовни
извештаји регулаторном
телу о нивоима излагања
запослених и мониторингу
животне средине,
Извештаји о инспекцијском
надзору, Решења надлежних
државних органа

не/да

2014

да

да

да

да

%

2014

30

60

65

70

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

50

60

70

80

2. Хармонизација метода
деловања тимова ЈП за
спровођење мера заштите
и деловање у ванредним
догађајима са стандардима
МААЕ и ЕУ
Koментар: Извор верификације: Решење
регулаторног тела о
лиценци за нуклеарну
активност, План деловања у
случају акцидента Републике
Србије који усваја Влада
Републике Србије а на
предлог Регулаторног тела,
у коме су сви актери
синхронизовани, а документ
хармонизован са
међународним стандардима.

Циљ 4: Повећање нивоа нуклеарне безбедности у ЈП Нуклеарни објекти Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Ниво усаглашености
мера физичко техничке
заштите са домаћом
регулативом и
стандардима ЕУ
Koментар: Извор верификације: Редовни
извештаји надлежним
државним органима

%

2014
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2. Успостављање контроле
промета РМ/НМ на
локацији, идентификација
и санација напуштених
извора на локацији
Koментар: Извор верификације: Редовни
извештаји регулаторном
телу

%

2014

30

45

55

75

Програмска активност: 0004 - Подршка раду Јединицe за управљање пројектима у јавном сектору
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестицоне банке бр ФИ
Н 25.497 (РС), Закон о потврђивању Уговора са Европском банком за развој Савета Европе бројеви 1711 ; Закон о потврђивању Уговора са Европском банком за
развој Савета Европе број 1739 (2011); Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору;
Уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја о управљању пројектима ревитализације истраживања и развоја у јавном сектору бр.021-029/2010-01 од 30.08.2010.године; Годишњи Уговори о финансирању оперативних трошкова "Јединице за управљање пројектима Истраживање и развој" потписани са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја. (бројеви: 021-02-9/2010-01/02 од 02.12.2010.; 404-02-3/2011-01 од 28.01.2011.;451-03-01709/2012-14 од
14.03.2012.; 401-00-00219/2013-09-1 од 14.03.2013.; 401-00-264/2014-01 од 17.03.2014. и 451-03-00737/2015-14 од 19.02.2015. и 451-03-147/2016-16/2 од 23.02.2016.
и 451-03-418/2017-16/4 од 22.02.2017.године),Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије од 2016. до 2020. године- истраживање за иновације и
Закључак Владе Републике Србије број: 48-5555/2016, од 13.06.2016. године.

Опис: Програмском активношћу су обухваћени послови "ЈУП Истраживање и развој" који се односе на завршетак започетих потпројеката у оквиру Пројекта
“Истраживање и развој у јавном сектору“ и то оних потпројеката за које ЈУП има потписане уговоре са извођачима. ЈУП-у су предметни послови поверени у складу
са чланом 6. тачка 6.07. Финансијског Уговора, и односе се на: припрему, објављивање и еваулуацију тендера и доделу уговора, координацију и пружање
административне подршке пројектним тимовима у вези са спровођењем Пројекта, управљање процесом исплате средстава и припреме извештаја за надлежне
институције. Пројекат се до истека уговора финансирао из средстава кредита Финансијског Уговора са ЕИБ (200 милиона евра), средстава оквирних уговора са ЦЕБ
Бр.1711 (2010) (35 мил евра) и бр.1739 (2011) (70 мил евра), и средставима Републике Србије. Пошто су предметни уговори истекли а нису реализована сва
уговорена средства, покренута је иницијатива да се рокови расположивости средстава кредита и зајмова продуже потписивањем анекса уговора. У складу са
закључком Владе Републике Србије број: 48-5555/2016, од 13.06.2016. године, Канцеларија за управљање јавним улагањима преузима од Друштва с ограниченом
одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд, наставак реализације „Пројекта истраживање и развој у јавном сектору“ У складу с тим ЈУП ће
реализовати већ уговорене потпројекте чија реализација је у току и планирано је да се они заврше до краја 2018. године. Са друге стране Канцеларија за управљање
јавним улагањима ће реализовати део пројеката чија реализација још није започела као и нове потпројекте који ће бити дефинсани кроз анкес уговора са ЕИБ-ом и
ЦЕБ-ом.
Циљ 1: Ефикасна реализација Пројекта истраживање и развој у јавном сектору
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % искориштености
повучених транши кредита
Koментар: Извор верификације:
Усвојени Извештаји о
реализацији пројекта од
стране Скупштине друштва
и Одбора за управљање
пројектом

%

2013

33

65

75

100

%

2013

43

70

80

100

2. % повучених средстава
кредита
Koментар: Извор верификације:
Обавештења НБС о
пристиглим уплатама
средстава, изводи рачуна о
уплати средстава у ЈУП
"Истраживање и развој"

Програмска активност: 0005 - Подршка раду Фонда за иновациону делатност
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о иновационој делатности
Опис: Кроз програмску активност пружа се подршка Фонду за иновациону делатност који обавља послове: припреме, реализације и развоја програма, пројеката и
других активности у области спровођења иновационе политике а посебно стручних и других послова у вези са прибављањем средстава Фонда; управљања тим
средствима и њиховим коришћењем; подстицања, успостављања и остваривања сарадње са међународним финансијским институцијама; посредовања у вези
финансирања иновационе делатности из средстава међународних организација и финансијских институција.
Циљ 1: Подстицање стварања иновативних компанија кроз приватна start-up или spin-off предузећа и проширење сарадње за микро и мале иновативне компаније у Републици Србији са стратешким
партнерима и повећати
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број финансираних
компанија кроз Matching
Grants Program
Koментар: Циљна вредност
индикатора је изражена
кумулативно у односу на
базну вредност.
Извор верификације:
Извештај Фонда

број

2015

11

30

35

40

број

2015

41

90

105

120

2. Број финансираних
компанија кроз Mini Grants
Program
Koментар: Циљна вредност
индикатора је изражена
кумулативно у односу на
базну вредност.
Извор верификације:
Извештај Фонда
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Циљ 2: Развој тржишта ризичног капитала кроз инвестирње у развој домаћих високотехнолошких компанија у сарадњи са међународним финансијским институцијама и приватним сектором
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број финансираних
компанија кроз фондове
ризичног капитала ENIF
Koментар: Циљна вредност
индикатора је изражена
кумулативно у односу на
базну вредност.
Извор верификације:
Извештај Фонда

број

2016

5

15

17

170

Програмска активност: 0006 - Подршка раду Центра за промоцију науке
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о научноистраживачкој делатности
Опис: Центар је надлежан да промовише науку и технологију и научна и технолошка достигнућа у земљи и свету. У том својству, Центар организује научнопопуларне
активности, у сарадњи са (регионалним) центрима за стручно усавршавање, научним институтима, високошколским установама и другим научноистраживачким
организацијама и привредним друштвима и њиховим асоцијацијама,организацијама грађанског друштва и медијима. Центар, такође, материјално подстиче
активности (регионалних) центара за стручно усавршавање, научних, научностручних друштава, удружења и других организација који су у функцији унапређења
научноистраживачког рада, промоције и популаризације науке и технике, организује или учествује у организовању скупова, саветовања, округлих столова и других
манифестација ради промоције науке, научно-технолошких резултата и достигнућа, организује заједничко излагање научних издања научноистраживачких
организација на Међународном сајму књига у Београду, остварује сарадњу и пружа услуге у домену промоције и популаризације науке Министарству просвете,
науке и технолошког развоја издаје публикације у вези са промоцијом и популаризацијом науке и обавља и друге послове, у складу са овим законом и статутом
Центра. Активности Центра су посебно интензивиране на децентрализацији промоције науке, односно отварању научних клубова у Републици Србији,паркова науке
и Научног клуба у Београду, имајући у виду донету Стратегију научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године - Истраживања за
иновације ("Службени гласник РС", број 25/16). Центар предузима све мере за доношење Програма промоције науке, научно-технолошких резултата и достигнућа.
Такође, активности Центра за промоцију науке су усмерене на интензивирање међународне сарадње у области промоције науке. У том смислу, Центар за промоцију
науке учествује у реализацији регионалних и међународних пројеката, као и пројеката финансираних у оквиру програма Хоризонт 2020 и других програма Европске
уније.
Циљ 1: Подизање интересовања за науку и технологију ради повећања научне и технолошке писмености грађана
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број научних клубова у
Републици Србији
Koментар: Извор верификације:
Извештај Центра

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

1

16

18

20

број

2014

100

125

130

135

број

2014

250

300

350

350

2. Број научнопопуларних
трибина, предавања и
других научнопопуларних
манифестација
Koментар: Извор верификације:
Извештај Фонда

3. Број новинских чланака,
телевизијских и радио
прилога и других програма
у медијима са
научнопопуларним
садржајем
Koментар: Извор верификације:
Извештај Центра

Циљ 2: Повећање броја научнопопуларних садржаја за младе у циљу подршке будућим генерацијама научника и подстицање родне равноправности у науци и повећање интересовања жена за
каријеру у науци
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број мотивационих и
интерактивних радионица
за подстицање младих за
одабир научне каријере са
пропратним штампаним и
видео научнопопуларним
материјалима за различите
узрасте

број

2014

110

120

120

120

број

2014

2

20

20

20

Koментар: Извор верификације:
Извештај Центра

2. Број радионица о
родним стереотиповима у
науци и важности улоге
жена у науци
Koментар: Извор верификације:
Извештај Центра

Програмска активност: 0007 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о облигационим односима, Закон о општем управном поступку
Опис: Обављање административних послова у области науке и технолошког развоја

Циљ 1: Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

-

2016

-

0

0

1. Koментар: Извор верификације: -

Програмска активност: 0011 - Подршка раду Научно-технолошког парка Београд
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
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Циљна вредност у 2021.
год.

Правни основ: Закључак Владе РС од 26 марта број 022-3123/2015, Закон о иновационој делатности,Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије од
2016. до 2020. године- истраживање за иновације
Опис: Развој првог функционалног научнотехнолошког парка у Србији у циљу убрзаног технолошког развоја земље, а у складу са добром међународном праксом. У
складу са Закључком Владе РС 05 број: 022-3124/2015 од 26. марта 2015. године, НТП Београд треба да привуче иновативне, технолошко развојне компаније
(домаће и стране) и створи услове за развој економије засноване на знању, тј. комерцијализацију иновација насталих у процесу истраживања и развоја, и на тај
начин поспеши извоз производа и услуга са додатном вредношћу и самим тим ојача конкуретнску позицију наше привреде. Истовремено НТП Београд треба да
створи и услове за оснивање и развој већег броја spin off предузећa. Научно-технолошки парк Београд чине пет објеката корисне нето површине 11.423,06 m2, од
чега је 8.614,90 m2 расположиво за давање на коришћење у складу са Закључком Владе бр. 022-3124/2015 од 26.03.2015. године о оснивању НТП Београд. Имајући
у виду да су стварно употребљиви просторни капацитети Комплекса знатно мањи од почетно пројектованих, као и чињеницу да један цео објекат није у функцији
НТП, односно није на располагању технолошко развојним компанијама, јер га користи ЈУП, потребно је редефинисати тада планирано, због лимитираног простора
који је намењен технолошко-развојним компанијама.
Циљ 1: Развој и пласирање нових производа и услуга заснованих на новим технологијама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број иноватиних
предузећа чланица НТП
Koментар: Извор верификације:
Извештај НТП

број

2015

6

60

65

65

број

2015

2

50

52

57

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број комерцијализованих
иновација заснованих на
знању
Koментар: Извор верификације:
Извештај НТП

Циљ 2: Повећање броја запослених у компанијама чланицама НТ парка
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број запослених који су
се вратили из иностранства
Koментар: Извор верификације:
Извештај НТП

2. Број новозапослених
младих квалификованих
стручњака
Koментар: Извор верификације:
Извештај НТП

број

2015

2

25

27

30

број

2015

10

450

470

500

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 3: Извоз и трошкови према држави компанија чланица НТП Београд
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. извоз компанија чланица
НТП
Koментар: Извор верификације:
извештај НТП

евро

2014

6000000

7000000

8000000

9000000

евро

2014

2000000

2200000

2500000

2700000

2. повраћај држави кроз
порезе и доприносе
Koментар: Извор верификације:
извештај НТП

Пројекат: 4002 - Истраживање и развој у јавном сектору
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до 2015. године и Стратегија научног и технолошког развоја
Републике Србије за период од 2016-2020. године - Истраживања и иновације; Закон о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору)
између Републике Србије и Европске инвестицоне банке бр ФИ Н 25.497 (РС); Закон о потврђивању Уговора са Европском банком за развој Савета Европе бројеви
1711 (2010); Закон о потврђивању Уговора са Европском банком за развој Савета Европе број 1739 (2011)
Опис: Пројекат обухвата активности: адаптација постојећих зграда и лабораторија, ИС Петница, изградња научно-технолошких паркова у Београду, Новом Саду,
Нишу; изградња стамбених зграда за изнајмљивање младим научницима у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, изградња центара изврсности у приоритеним
областима (матичне ћелије, нано-науке, пољопривредно-биолошки центар, биомедицина), набавка нове капиталне опреме за истраживања, изградња центара за
науку, модернизација рачунарске мреже, изградња централизованог система за набавку потрошног материјала. Реализација пројекта доприноси унапређењу
постојећих капацитета, развоју људског капитала,центара изврсности, инфраструктуре у домену технике и информационих технологија, стварању економије
засноване на знању кроз формирање Научно-технолошких паркова, као и спровођењу инфрастуктурних пројекaтa изградње стамбених зграда за младе истраживаче
и инфрастуктуре за Министарство. У складу са закључком Владе Републике Србије број: 48-5555/2016, од 13.06.2016. године, Канцеларија за управљање јавним
улагањима преузима од Друштва с ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд, наставак реализације „Пројекта истраживање и развој у
јавном сектору“ У складу с тим ЈУП ће реализовати већ уговорене потпројекте чија реализација је у току и планирано је да се они заврше до краја 2018. године. Са
друге стране Канцеларија за управљање јавним улагањима ће реализовати део пројеката чија реализација још није започела као и нове потпројекте који ће бити
дефинсани кроз анкес уговора са ЕИБ-ом и ЦЕБ-ом.

Циљ 1: Изградња научне инфрастуктуре
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

32

75

100

100

1. % реализације Пројекта
Истраживање и развој
Koментар: Циљна вредност
индикатора је изражена
кумулативно у односу на
базну вредност.
Извор верификације:
Документација и извештаји
ЈУП-а

%
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2. Број завршених
подпројеката
Koментар: Потпројекти су:
Научно-технолошки парк,
фаза 1, Нови Сад, Главна
зграда Универзитета у
Новом Саду, Станови за
младе истраживаче, Блок
32, Београд, фаза 1, Научнотехнолошки парк Звездара,
Београд, Санација темеља Хемијски факултет
Универзитета у Београду;
(радови завршени),
Природњачки центар
Свилајнац, Истраживачка
станица Петница, Ваљево,
Наноцентар, блок 39,
Београд (главни пројекат
завршен), Центар за
промоцију науке, Блок 39,
Београд (фаза израде
пројектне документације је
завршена), Набавка нове
капиталне опреме за
истраживање,
Централизовани систем за
набавку потрошног
материјала, Станови за
младе истраживаче
Крагујевац (радови на
градилишту су у току),
Центри изврсности Универзитет у Крагујевцу
(радови на градилишту су у
току), Научно-технолошки
парк, фаза 2, Нови Сад
(тендер за извођење радова
је спроведен), Финансијска
подршка за ЈУП; (закључен је
уговор између МПНТР и ЈУП),
Центри изврсности –
Агробилошки и технолошки
центар, Нови Сад,
Адаптација УНЕСКО ИРТЦУД
истраживачког центра ,
Београд, Станови за младе
истраживаче, Ниш, Опрема
за Наноцентар, блок 39,
Београд, Научно-технолошки
парк, Ниш, Центар
изврсности - Центар за
биомедицинска
истраживања, Београд,
Станови за младе
истраживаче, Блок 32,
Београд, фазе 2 и 3
Циљна вредност
индикатора је изражена
кумулативно у односу на
базну вредност.
Извор верификације:
Документација и извештаји
ЈУП-а

број

2015

8

22

29

29

Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Оквирни програм за истраживање и иновације ЕУ-Хоризонт 2020,Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије од 2016. до 2020.
године - истраживање за иновације
Опис: Хоризонт 2020 је финансијски оквир који имплементира "Унију иновација", једну од кључних иницијатива стратегије "Европа 2020" усмерених ка развоју
глобалне конкурентности Европске уније. Са буџетом од око 78 милијарди евра овај програм доприноси проналажењу решења на економску кризу, инвестирању у
будуће послове и развој, решавању питања грађана ЕУ о њиховој материјалној сигурности, општој безбедности и животној средини, као и јачању глобалне позиције
ЕУ у истраживањима, иновацијама и технологијама.
Циљ 1: Jaчање конкурентности Србије у истраживањима, иновацијама и технологијама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Броj одобрених
пројеката
Koментар: Извор верификације:
Извештаји EК / e-corda

број

2014

49

210

250

број

2014

72

250

280

2. Број организација
укључених у пројекте
програма Хоризонт 2020
Koментар: Извор верификације:
Извештаји EК / e-corda

Пројекат: 7015 - ИПА 2013 - Развој приватног сектора
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Споразум ИПА 2013.,Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије од 2016. до 2020. године- истраживање за иновације
Опис: Кроз овај пројекат се врши успостављање и развој пословања центара за трансфер технологија, као и стимулација сарадње научноистраживачких
организација са компанијама у приватном сектору кроз суфинансирање заједничких пројеката. Планирано је да се кроз овај пројекат финансирају пројекти
конзорцијума које чине најмање једна научноистраживачка организација и најмање једна компанија.
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Циљ 1: Подстицање сарадње НИО и приватног сектора у домену комерцијализације истраживања и развоја
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број финансираних
конзорцијума који имају
научноистраживачке
пројекте у домену
индустрије

број

2016

0

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

Koментар: Извор верификације:
Извештај Фонда

Пројекат: 7023 - ИПА 2014 - Сектор конкурентности
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Оквирни споразум између РС и Европске комисије,Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије од 2016. до 2020. годинеистраживање за иновације
Опис: Подршка иновацијама кроз финансијске инструменте Фонда за иновациону делатност (Програм раног развоја и Програм суфинасирања иновација)
иновативним микро, малим и средњим предузећима
Циљ 1: Нови производи и услуге развијени од стране малих и средњих предузећа кроз комерцијализацију истраживања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

8

8

1. Број микро, малих и
средњих предузећа који су
добили финансирање кроз
Програм раног развоја
Koментар: Извор верификације:
Извештаји Фонда за
иновациону делатност

2. Број микро, малих и
средњих предузећа који су
добили финансирање кроз
Програм суфинасирања
иновација
Koментар: Извор верификације:
Извештаји Фонда за
иновациону делатност

3. Број радионица и обука
организованих од стране
Фонда за иновациону
делатност за потенцијалне
апликанте
Koментар: Извор верификације:
Извештаји Фонда за
иновациону делатност

број

2015

0

22

број

2015

0

8

број

2015

0

8

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Међународни споразум
Опис: ResInfra@DR има за циљ да унапреди знањa креатора политика и организација које су укључене у финансирање, као и организација које уређују рад
истраживачких инфраструктура. Овај пројекат развија (1) дијалог са нагласком на важне регионалне, националне и макро регионе, али и ЕУ политичке области, који
су крајњи корисници истраживачких инфраструктура. Пројекат (2) предвиђа да циљне групе прођу посебне обуке, а на тај начин доприноси изградњи капацитета
приближавајући макро-регионе и шире, а кроз укључивање у партнерства и (3) прикупља податаке о компетентним (и квалификованим) рецензентима за процену
истраживачке инфраструктуре. Две пилот активности ће се фокусирати на (4) Peer reviews девет постојећих истраживачких инфраструктура и (5) Ex ante процене три
планиране истраживачке инфраструктуре у макро регионима.
Пројекат се састоји из 5 Радних пакета:
РП 1: Менаџмент
РП 2: Комуникационе активности
РП 3: Стратешки дијалог Дунавског региона на тему истраживачке инфраструктуре
РП 4: Јачање капацитета и тренинзи
РП 5: Регионалне и макро регионалне пилот акције
Циљ 1: Обучене два држана службеника за употреба методологије прикупљања података о компетентним (и квалификованим) рецензентима за процену истраживачке инфраструктуре
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Oбјављене публикација
Koментар: Извор верификације: Разни
извештаји

2. Број регионалних
скупова на којима учествују
представници земаља
учесница Пројекта
Koментар: Извор верификације: Разни
извештаји

3. Број регионалних
скупова на којима учествују
представници РС
Koментар: Извор верификације: Разни
извештаји

број

2017

2

1

1

N/A

број

2017

3

1

1

N/A

број

2017

3

1

1

N/A
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Циљ 2: Урађена евалуација девет постојећих истраживачких инфраструктура и процене три планиране истраживачке инфраструктуре у макро регионима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број објављених
стручних
публикација/водича са
резултатима

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

1

1

1

N/A

број

2017

1

1

1

N/A

Koментар: Извор верификације: Разни
извештаји

2. Организована завршна
конференција на којој су
приказани подаци
евалуације у завршној
публикацији (1
публикација)
Koментар: Извор верификације: Разни
извештаји

Програмска активност: 0012 - Подршка програму дигитализације у области националног научноистраживачког система
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о високом образовању, Закон о научноистраживачкој делатности, Закон о иновационој делатности
Опис: Закон о научноистраживачкој делатности предвиђа евиденције научноистраживачких организација, истраживача и пројеката. Закон о иновационој
делатности предвиђа евиденције иновационих организација, пројеката и физичких лица иноватора. Кроз ову активност подржано је опремање и одржавање
хардверских и софтверских ресурса потребних за веђење електронских евиденција.
Циљ 1: Иновирање постојећих и увођење нових дигиталних технологија у националном научноистраживачком систему
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број корисника система.
Koментар: Извор верификације:
Регистри

број

2015

-

12000

13000

14000

број

2015

-

3

3

3

2. Број регистара у
употреби
Koментар: Извор верификације: Редовни
извештаји ресорном
министарству

Програмска активност: 0013 - Подршка раду Фонда за науку
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о научноистраживачкој делатности
Опис: Кроз програмску активност ће се вршити финансирање научноистраживачких програма кроз успостављен нов административни и компетитивни систем
финансирања научних пројеката. Образовање Фонда за подстицање истраживања има за циљ да пружи бољу подршку (су)финансирању истраживања, као и развоју
и усавршавању научноистраживачких кадрова. Фонд ће подржавати истраживачке и развојне пројекте кроз научну и технолошку сарадњу

Циљ 1: Успостављени нов административни систем финансирања научних пројеката
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Обезбеђена финансијска
средства за програме који
се имплементирају кроз
Фонд за науку и уведени
нови инструменти подршке
Koментар: Извор верификације:
извештај МПНТР, извештај
Фонда

2. Успостављен систем
компетитвних позива за
пројекте кроз Фонд за
науку
Koментар: Извор верификације:
извештај МПНТР, извештај
Фонда

-

2014

-

да

да

да

-

2014

-

да

-

-

број

2014

-

1

-

-

3. Формирање фонда за
науку
Koментар: Извор верификације:
извештај МПНТР

Пројекат: 4003 - Стратешки пројекти са НР Кином
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о научној и технолошкој сарадњи, потписаног 7. априла 2009.
године, који је ступио на снагу 24. децембра 2009. године и Меморандума о разумевању између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и Министарства науке и технологије Народне Републике Кине o заjeдничком финансирању истраживачких и развојних пројекатa, усвојеног Закључком Владе
05 број: 018-5500/2016, од 13.06.2016. године, а потписаног 18.6.2016. године.
Опис: На основу објављеног конкурса за пријаву предлога стратешких пројекта, биће дат приоритет заједничким истраживањима и развоју у договореним
приоритетним областима (биомедицина, истраживања лекова, пољопривреда и храна, роботика, обновљиви извори енергије, науке о материјалима, машинство,
заштитa животне средине, информационе и комуникационе технологије, и др.) на основу усклађених финансијских ресурса, а да се при томе води рачуна и о
ефикасној заштити права интелектуалне својине.
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Циљ 1: Унапређење научно-технолошке сарадње са Народном Републиком Кином
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број публикованих
научних радова
Koментар: Извор верификације: МПНТР

2. Број реализованих
комерцијалних решења у
привредном сектору
Koментар: Извор верификације:
извештаји МПНТР

3. Број реализованих
патената
Koментар: Извор верификације: ЗИС

број

2017

-

10

10

10

број

2017

-

N/A

N/A

N/A

број

2017

-

N/A

N/A

N/A

број

2017

-

6

6

6

4. Број реализованих
стратешких пројеката
Koментар: Извор верификације: МПНТР

Пројекат: 5002 - Научно технолошки парк у Новом Саду
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке бр.
ФИН 25.497 (РС)
Опис: Пројекат обухвата активности изградње Научно технолошког парка у Новом Саду
Циљ 1: Изграђен научно технолошки парк у Новом Саду
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

10

60

100

100

1. проценат реализације
Пројекта (кумулативно)
Koментар: Извор верификације:
документација и извештаји
ЈУП-а и Канцеларије за
управљање јавним
улагањима

%

Програм: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Сектор: 20 - Образовање
Опис: Заједнички програм у чијем спровођењу учествују Министарство просвете, науке и технолошког развоја (главни носилац), Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања. Програм укључује активности које се односе на уређење и развој образовног система: (1) планирање и развој предшколског, основног,
средњег и високог образовања, ученичког и студентског стандарда; (2) развој и одржавање јединственог информационог система; (3) инспекцијски надзор у установама образовања и
ученичком и студентском стандарду; (4) стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду; (5) подизање квалитета образовања и
васпитања; (6) подршка интеграцији у европски образовни простор; (7) регионална сарадња у креирању и размени образовних политика.

Циљ 1: Повећање обухвата формалним образовањем
Назив индикатора
1. Број студената уписан у високо
образовање
Koментар: Извор верификације: извештај МПНТР

2. Број студената уписан у високо
образовање на ИТ профиле
Koментар: Извор верификације: извештај МПНТР

3. Проценат обухвата деце предшколским
програмом
Koментар: Извор верификације: извештај МПНТР

4. Проценат одустајања (осипања) од
основног образовања
Koментар: Извор верификације: извештај МПНТР

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2016

29424

30500

30500

30500

број

2016

9809

10100

10100

10100

проценат

2016

98

98

98

98

проценат

2016

7

3

3

3

проценат

2016

88.7

91

91

91

проценат

2016

11

18

18

18

5. Проценат популације уписан у средњу
школу
Koментар: Извор верификације: Републички завод за
статистику

6. Проценат ученика у трогодишњим
профилима
Koментар: Извор верификације: Републички завод за
статистику
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Циљ 2: Јачање превенције насиља и дискриминације у основним и средњим школама
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

378

420

420

420

број

2016

24

34

34

34

1. Број позива на СОС телефон или пријава
насиља.
Koментар: Извор верификације: Извештај МПНТР

2. Број посета школама од стране
јединице за превенцију насиља и
дискриминације.
Koментар: Извор верификације: Извештај МПНТР

Циљ 3: Спровођење програма образовања националних мањина и маргинализованих група
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

176

201

201

201

број

2016

860

863

863

863

1. Број педагошких асистената укључених
у рад са ромском децом.
Koментар: Извор верификације: Извештај МПНТР

2. Број студената обухваћених
афирмативним мерама.
Koментар: Извор верификације: Извештај МПНТР

Програмска активност: 0001 - Утврђивање законских оквира и праћење развоја образовања на свим нивоима
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о високом образовању
Опис: Израда нацрта и предлога закона из области предшколског, основног, средњег, високог образовања, ученичког и студентског стандарда и образовања
одраслих; прибављање мишљења на нацрте закона из делокруга Министарства; проверавање усклађености са прописима Европске уније; обједињавање ставова са
осталим организационим јединицама Министарства; праћење усклађености свих аката којима се успостављају права и обавезе из делокруга рада Министарства;
утврђивање законских оквира који спроводе Национални просветни савет, Савет за стручно образовање и образовање одраслих и Национални савет за високо
обаразовање, као и Комисија за акредитацију и проверу квалитета.
Циљ 1: Израда Закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Правилник -Листа
регулисаних професија
Закон о регулисаним
професијама и признавању
професионалних
квалификација.

Да/не

2016

не

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

нe

не

не

Koментар: Извор верификације:
Службени гласник РС

Програмска активност: 0002 - Стручно-педагошки надзор над радом установа образовања и завода
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању, Закон о средњем образовању, Закон о образовању
одраслих, Закон о ученичком и студенстком стандарду, Закон о дуалном образовању
Опис: Стручно-педагошки надзор у установама; координација припреме оперативног плана за спровођење стручно-педагошког надзора у установама из области
образовања; координација и праћење рада школских управа у спровођењу стручно-педагошког надзора, стручног усавршавања и развојног планирања; спољашње
вредновање квалитета рада установа, праћење рада школа и пружање стручно-педагошког саветовања и надзора у циљу унапређења ученичких постигнућа,
развоја установа у кључним областима квалитета и други видови стручне подршке установама путем сарадње са саветницима-спољним сарадницима.

Циљ 1: Квалитетан образовно-васпитни и васпитно-образовни рад
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат предшколских
установа обухваћених
стручно-педагошким
надзором.
Koментар: Извор верификације:
Годишњи план стручнопедагошког надзора за
школску 2018/2019. и
2019/2020. годину и
извештаји о стручнопедагошком надзору

проценат

2015

35

75

85

100

проценат

2015

30

60

80

100

проценат

2015

36

80

90

100

2. Проценат гимназија и
уметничких школа
обухваћених стручнопедагошким надзором
Koментар: Извор верификације:
Годишњи план стручнопедагошког надзора за
школску 2018/2019. и
2019/2020. годину и
извештаји о стручнопедагошком надзору

3. Проценат основних
школа обухваћених стручнопедагошким надзором
Koментар: Извор верификације:
Годишњи план стручнопедагошког надзора за
школску 2018/2019. и
2019/2020. годину и
извештаји о стручнопедагошком надзору
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4. Проценат средњих
стручних школа и домова
ученика обухваћених
стручно-педагошким
надзором
Koментар: Извор верификације:
Годишњи план стручнопедагошког надзора за
школску 2018/2019. и
2019/2020. годину и
извештаји о стручнопедагошком надзору

проценат

2015

30

60

80

100

Циљ 2: Остварени стандарди квалитета образовно-васпитних и васпитно-образовних
установа
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

25

50

60

65

проценат

2015

33

60

65

70

проценат

2015

40

60

70

80

проценат

2015

33

60

65

70

1. Проценат гимназија и
уметничких школа које
остварују стандарде
квалитета рада установа.
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји о
квалитету рада установа и
појединачни извештаји о
спољашњем вредновању

2. Проценат основних
школа које остварују
стандарде квалитета рада
установа.
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји о
квалитету рада установа и
појединачни извештаји о
спољашњем вредновању

3. Проценат предшколских
установа које остварују
стандарде квалитета рада
установа.
Koментар: Извор верификације:
Извештаји

4. Проценат стручних
школа и домова ученика
које остварују стандарде
квалитета рада установа.
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештаји о
квалитету рада установа и
појединачни извештаји о
спољашњем вредновању

Програмска активност: 0003 - Инспекцијски надзор над радом установа образовања и завода
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о просветној инспекцији, Закон о општем управном поступку, Закон о инспекцијском надзору, Закон о државној управи Закон о основама
система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основном образовању и васпитању, Закон о средњем образовању и
васпитању, Закон о образовању одраслих, Закон о ученичком и студентском стандарду, Закон о високом образовању, Закон о дуалном образовању, Закон о
заштити становништва од изложености дуванском диму, Закон о државним службеницима.
Опис: Инспекцијски надзор над законитошћу рада установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; надзор над законитошћу рада установа
које наставу обављају у иностранству; надзор над законитошћу аката установа када се на основу закона решава о правима, обавезама и правним интересима
грађана; инспекцијски надзор над радом установа високог образовања; инспекцијски надзор над радом установа ученичког и студентског стандарда; инспекцијски
надзор над законитошћу рада и аката Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања; инспекцијски
надзор над радом установа када га не обавља општинска, односно градска управа; управни послови у вези са повереним пословима; организовање заједничких
инспекцијских надзора са општинским, односно градским инспекторима; сарадња са другим инспекцијама; остваривање непосредног надзора над радом
општинских, односно градских просветних инспектора.
Циљ 1: Контрола и унапређивање законитости рада установа
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2018

30

45

45

45

проценат

2018

36

43

43

43

1. Проценат извршених
инспекцијских надзора и
других послова везаних за
надлежност инспекције у
установама високог
образовања, ученичког и
студентског стандарда.
Koментар: Извор верификације: База
записника инспекцијског
надзора и извештаји о
инспекцијском надзору и
другим пословима
инпектора за високо
образовање, ученички и
студентски стандард
(месечни, полугодишњи,
годишњи).

2. Проценат извршених
инспекцијских надзора
када их не врши
општинска , односно
градска инспекција.
Koментар: Извор верификације: База
записника инспекцијског
надзора и извештаји о
инспекцијском надзору
(месечни, полугодишњи,
годишњи).
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3. Проценат извршених
послова по основу члана
149.ЗОСОВ,односно
овлашћењима
Министарства према
органима којима су
поверени послови,
укључујући и послове
инспекцијког надзора над
радом ЗУОВ и ЗВКОВ-а;

проценат

2018

20

50

50

50

Koментар: Извор верификације: База
записника инспекцијског
надзора и извештаји о
извршеним пословима
инспектора (месечни,
полугодишњи, годишњи).

Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање у области образовања
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о облигационим односима, Закон о општем управном поступку
Опис: Израда предлога акта којим се утврђује унутрашње уређење и систематизују радна места; припрема одговора на захтеве и на жалбе по захтеву за слободан
приступ информацијама од јавног значаја; израда информатора о раду Министарства; сарадња са Канцеларијом Заштитника грађана и припрема одговора по
захтевима Заштитника грађана; припрема предлога финансијског плана у поступку доношења Закона о буџету за одређену буџетску годину; финансијско управљање
и контрола и планирање извршења буџета по свим сегментима образовања; књижење веродостојних књиговодствених исправа и билансирање књиговодствених
промена; интерна контрола установа образовања, обезбеђивање интерне комуникације и превоза, и спровођење редовног и ванредног пописа имовине
Министарства, опремања пословних просторија и пресељења запослених и опреме у оквиру Министарства, планирање, припремање, спровођење, координациja и
праћење пројеката који се финансирају из међународних донација и кредита и фондова ЕУ и припрему стратешких и програмских докумената за финансирање изн
фондова ЕУ у области образовања и друго.
Циљ 1: Назив индикатора
1. -

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

-

2016

-

Циљна вредност у 2019.
год.
0

Циљна вредност у 2020 год.
0

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: -

Програмска активност: 0011 - Унапређивање квалитета образовања и васпитања
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању
Опис: Стратегије које се односе на област образовања обавезују Министарство и установе да пројектују и реализују активности којима ће постићи квалитетно
образовање и васпитање. Овом активношћу се подржава стручно усавршавање запослених у образовању, унапређују се ресурси установа кроз набавке опреме и
софтвера.
Циљ 1: Унапређење ресурса основних школа кроз набавке опреме и софтвера
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

0

160

160

160

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

4500

4500

4500

1. Набавка опреме (таблет
рачунара) за основне
школе
Koментар: Извор верификације:
извештај о реализованој
активности

Циљ 2: Подизање капацитета наставника за планирање и реализацију пројектне наставе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број обучених
наставника за планирање и
реализацију пројекте
наставе
Koментар: Извор верификације:
извештај о реализованим
обукама

број

2017

Програмска активност: 0012 - Повећање доступности образовања и васпитања, превенција осипања и дискриминације
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основном образовању и васпитању,
Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о високом образовању
Опис: Квалитетно образовање и васпитање подразумева да свако дете има приступ образовању и васпитању, тј. да су му обезбеђене једнаке шансе, укљученост и
услови за напредовање у систему образовања у складу са ратификованим међународним и националним документима. Овом активношћу се подржава рад у
области образовања мањина, социјалне инклузије и заштите од насиља и дискриминације; у области стручних усавршавања у приоритетним областима подижу се
компетенције запослених у образовању, унапређују се ресурси установа кроз набавке опреме и софтвера.
Циљ 1: Унапређивање ресурса установа и компетенција запослених у области инклузије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

730

10000

1000

1000

1. Број запослених у
образовању који су добили
обуке из области инклузије.
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

број

2016

304

2. Број запослених у
образовању који су добили
обуке из области
превенције насиља и
дискриминације
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

број

2016

900

2800

3000

3300

број

2016

0

500

500

500

број

2016

0

45

25

25

број

2016

0

1

0

0

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

15

30

30

30

3. Број запослених у
образовању који су добили
обуке из области
спречавања осипања.
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

4. Број установа
обухваћених набавком
опреме и софтвера.
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

5. Број функционалних
ресурсних центара за
асистивне технологије
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

Циљ 2: Подршка установама, родитељима и ученицима
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број посета установама
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја

број

Програмска активност: 0013 - Подршка интеграцији у европски образовни простор
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Међународни уговори
Опис: Кроз ову активност подржава се интеграција у европски образовни простор кроз размену образовних политика, обуку наставника, умрежавање наставника
ради размене искустава, разменом студената и другим активностима кроз учешће на програмима: Еразмус+ (Erasmus+), иТвининг (eTwinning), Јуридајс (Eurydice),
Јурогајденс (Euroguidance), Eпале (EPALE), Јуропас (Europass) и ЕОК (ЕQF) и друго.
Циљ 1: Размена образовних политика и што потпуније учешће у програмима ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. . Број И-твининг
пројеката у којима у току
године учествују домаће
установе

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

400

550

550

550

број

2017

615

655

655

655

број

2017

20

20

20

20

број

2017

700

650

700

700

број

2016

0

35

35

35

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: Извор верификације:
https://tempus.ac.rs/

2. Број пројеката у оквиру
Еразмус+ програма у
којима учествују домаће
институције.
Koментар: Извор верификације:
https://tempus.ac.rs/

3. Број састанака радних
група Европске комисије на
којима учествују
представници РС
Koментар: Извор верификације:
https://tempus.ac.rs/

4. Број установа које
користе итвининг
платформу
Koментар: Извор верификације:
https://tempus.ac.rs/

5. Број установа које
користе ЕПАЛЕ платформу
Koментар: Извор верификације:
https://tempus.ac.rs/

Циљ 2: Повећање мобилности у основном, средњем и високом образовању
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број месеци
стипендирања домаћих
студената кроз ЦЕПУС
програм
Koментар: Извор верификације: Цепус
платформа

2. Број месеци
стипендирања страних
студената кроз ЦЕПУС
програм
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај

број

2017

450

800

900

1000

број

2017

200

350

350

350

305

3. Број студената и
наставника укључен кроз
програме ЕУ
Koментар: Извор верификације:
https://tempus.ac.rs/

4. Број школа и других
образовних установа које
учествују у програмима
мобилности кроз Еразмус+
Koментар: Извор верификације:
https://tempus.ac.rs/

број

2017

1700

1800

1800

1800

број

2017

70

120

120

120

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 3: Спровођење припремних мера за пуноправно учешће у програму Еразмус+
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број наставника из школа
укључен у мобилност ради
стручног усавршавања
Koментар: Извор верификације:
https://tempus.ac.rs/

број

2017

20

80

110

130

број

2017

40

100

110

110

да/не

2017

да

да

да

да

2. Број финансираних
пројеката
Koментар: Извор верификације:
https://tempus.ac.rs/

3. Реализација радног
програма одобреног од
стране Европске комисије
Koментар: Извор верификације:
https://tempus.ac.rs/

Пројекат: 4004 - Унапређивање језичких компентенција у школама у Републици Србији
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: 19. јуна 2017. године потписан нови Меморандум о сарадњи поводом реализације Пилот пројекта „Учење кинеског језика у школама у Републици
Србији“.
Опис: Развијање мултијезичности и мултикултуралности код ученика основних и средњих школа. Ангажовање страних наставника кинеског језика (Амбасада
Народне Републике Кине) за реализацију наставе кинеског језика у заинтересованим основним и средњим школа у 8 школских управа.
Циљ 1: Учење кинеског језика у школама
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

20

24

26

26

1. Број кинеских наставника
који држе факултативну
наставу кинеског језика у
заинтересованим школама
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацоији
Меморандума
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

број

Пројекат: 4005 - Реализација међународних истраживања у образовању
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Споразум са Организацијом за економску сарадњу и развој и Уговор са Институтом за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
404-02-66/2016-02
Закључак Владе - потписивање споразума са International Association for the Evaluation of Educational Achievement и Уговор о реализацији међународног
Опис: Реализацију међународних истраживања у којима ће Република Србија бити учесник (на основу потписаних споразума о сарадњи). Овим пројектом реализује
се учешће и реализација међународних истраживања ПИСА 2018, ТИМСС 2019 и друго.

Циљ 1: Праћење постигнућа ученика 4. разреда основне школе у математици и природним наукама.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број ученика који
учествују у тестирању
ТИМСС 2019
Koментар: Извор верификације:
Наративни и финансијски
извештаји

број

2015

4036

4500

4500

4500

број

2015

160

160

160

160

2. Број школа које су
учествовале у тестирању
ТИМСС 2019
Koментар: Извор верификације:
Наративни и финансијски
извештаји

Циљ 2: Праћење постигнућа ученика, наставника и школа у области писмености у међународним размерама и добијање објективне информације о квалитету система образовања и васпитања у
Републици Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Организација састанака
ради упознавања са
резултатима и тумачењима
постигнутог.
број
2016
0
5
0
0
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

2. Припрема и штампање
извештаја за школе
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

број

2016

0

150

306

0

0

3. Припрема и штампање
Националног извештаја
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

број

2016

0

1

0

0

Пројекат: 4009 - Развој регионалних образовних политика
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Меморандум о сарадњи ЕРИ СЕЕ и међународни уговори
Опис: Кроз ову активност подржавају се регионалне активности у креирању и размени образовних политика кроз чланство и организовању регионалне канцеларије
ЕРИ СЕЕ и друго.
Циљ 1: Регионално повезивање у области образовања
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

7

7

7

7

број

2017

3

15

17

20

број

2017

20

24

24

24

1. Број земаља потписница
Меморандума
Koментар: Извор верификације:
Извештај

2. Број регионалних
радионица
Koментар: Извор верификације:
Извештај

3. Број састанака радних
група Европске комисије на
којима учествују
представници РС
Koментар: Извор верификације:
Извештај

Пројекат: 4010 - Развој оквира квалификација Републике Србије
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о образовању одраслих, Закон о високом образовању
Опис: Кроз ову активност подржава се развој оквира квалификација Републике Србије, техничка и правна подршка конституисању и раду секторских већа,
успостављање регистра квалификација, усклађивањем са европским квалификационим оквиром.
Циљ 1: Развој квалификационог оквира
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број развијених
секторских профила.
Koментар: Извор верификације: МПНТР

2. Број усвојених стандарда
квалификација, преведених
и унетих у Базу
квалификација
Koментар: Извор верификације: МПНТР

3. Извештај о
референцирању
(повезивању) НОКС са ЕОК
Koментар: Извор верификације: МПНТР

4. Успостављање
институциалног оквира
НОКС-а (Савета, Агенције за
квалификације и
секторских већа)

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

4

7

7

7

број

2015

58

128

128

128

да/не

2015

не

да

да

да

да/не

2015

не

да

да

да

Koментар: Извор верификације: МПНТР

Пројекат: 4011 - Подршка пројектима од значаја за образовање
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о високом образовању
Опис: Пројекат је намењен организацији скупова, радионица, трибина на тему развоја на свим нивоима образовања, укључујући и ниво докторских студија (наука),
издавање публикација које се тичу развоја и праћења образовања, стратегија, организацију такмичења , награђивање наставника, студената и ученика.
Објављивање Јавног конкурса за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењеним за дотације
невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2018. години. Време трајања 2017-2019. године
Циљ 1: Организација скупова, обука, радионица, трибина на тему образовања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број организованих
скупова на годишњем
нивоу.
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о организованим
скуповима

2. Број учесника на
скуповима на годишњем
нивоу
Koментар: Извор верификације: Листе
учесника

број

2015

0

7

7

7

број

2015

0

700

700

700

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Издавање публикација о образовању
Назив индикатора
Јединица мере

307

1. Број публикација на
годишњем нивоу
Koментар: Извор верификације:
Публикације

број

2015

0

6

6

6

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

1

1

1

1

број

2015

1

3

3

3

број

2015

500

2000

2000

2000

Циљ 3: Организовање такмичења за ученике и студенте
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број такмичења за
студенте на годишњем
нивоу
Koментар: Извор верификације:
Извештај такмичења

2. Број такмичења за
ученике на годишњем
нивоу
Koментар: Извор верификације:
Извештај такмичења

3. Број ученика и студената
учесника такмичења на
годишњем нивоу
Koментар: Извор верификације: Листе
учесника такмичења

Пројекат: 7024 - ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Финансијски споразум између Влада Републике Србије и Европске комисије - ИПА програм за 2014. годину
Опис: Током школске 2016/2017. године и 2017/2018. године 500 ученика ромске националности из средњих школа ће добити стипендије, подршку ће им пружити
одабрани ментори.
Циљ 1: Спречавање осипања ученика Ромске популације из средње школе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

600

800

800

1. Број стипендија
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

број

2017

Пројекат: 7025 - ИПА 2014 - Сектор целоживотног учења
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Финансијски споразум између Влада Републике Србије и Европске комисије - ИПА програм за 2014. годину
Опис: Кроз обуке Локалних самоуправа и запослених и предшколским установама оптимализоваће се мрежа предшколских установа, обучиће се васпитачи за
имплементацију нових програма и опремиће се 50 вртића. Такође ће се пружити подршка за развој система Националног оквира квалификација.

Циљ 1:
Обучени васпитачи за имплементацију новог програма
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

750

750

0

1. Број обучених васпитача
Koментар: Извор верификације:
Извештаjи са семинара

број

Пројекат: 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Финансијски споразум између Влада Републике Србије и Европске комисије - ИПА програм за 2013. годину.
Опис: Подршка Сектору за ученички и студентски стандард и инвестиције и Одељењу за програмирање и праћење пројеката претприступних фондова ЕУ како би се
адекватно припремили за коришћење директног гранта који је намењен за стипендије средњошколским ученицима ромске националности.
Циљ 1: Стварање капацитета запослених у Министарству просвете, науке и технолошког развоја за имплементацију грант шеме
Назив индикатора
1. Припремљен извештај са
препорукама за
успостављање
оптимизованог система
доделе стипендија
ученицима ромске
националности.
Koментар: Извор верификације:
Извештај са препорукама за
успостављање
оптимализованог система
доделе стипендија
ученицима ромске
националности

2. Припремљена
документација за директан
грант за стипендије
средњошколским
ученицима ромске
националности. Извор
верификације:

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

да/не

2016

не

да

да

да

да/не

2016

не

да

да

да

Koментар: Извор верификације:
Документација за директни
грант

Програмска активност: 0015 - Полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа

308

Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања.
Опис: Обрађивање предмета и представки и давање мишљења у вези са применом прописа о праву на полагање, стицање, суспензију и одузимање лиценце
наставника, васпитача, стручних сараданика, и на полагање испита за директоре и секретаре установа; припрема и израђивање одговоре на тужбе у управним
споровима против првостепених решења; израђивање решења у другостепеном управном поступку по жалбама против првостепених решења аутономне покрајине
у вези поверених послова полагања испита за лиценцу; израђује решења о суспензији и одузимању лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника;
израђивање предлоге решења о одбијању захтева за одобравање полагања испита за лиценцу на основу чињеница утврђених у поступку обраде предмета;
проверава испуњеност услова у поступку решавања захтева за одобравање полагања испита за лиценцу, за директоре и секретаре установа; израђивање извештаја
о раду и информације у вези полагања испита; учествовање у изради нацрта закона и предлога подзаконских аката којима се регулише полагање испита;
организовање полагања испита за лиценцу за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, за директоре и секретаре установа, организовање и спровођење усменог
и писменог дела испита и рад испитних комисија, координирање рада чланова комисија, израђивање и достављање обавештења установама о полагању испита и
положеним испитима, израђивање решења о установама у којима се организује испит, припремање документације за исплату накнада члановима комисија,
обављање послова који се односе на издавање лиценци и вођење потребне евиденције.

Циљ 1: Укупан број наставника, васпитача и стручних сараданика и секретара установа образовања и васпитања који су положили испит за лиценцу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број наставника,
васпитача и стручних
сарадника који су
положили испит за
број
2015
2431
2500
2500
лиценцу

Циљна вредност у 2021.
год.

2500

Koментар: Извор верификације:
извештаји о раду

Циљ 2: Укупан број секретара установа образовања и васпитања који су положили испит за лиценцу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

38

38

38

38

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

0

0

0

1. Број секретара установа
који су положили испит за
лиценцу
Koментар: Извор верификације:
извештаји о раду

број

2015

Циљ 3: Укупан број директора установа који су положили испит за лиценцу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број наставника,
васпитача и стручних
сарадника који су
положили испит за
лиценцу

број

2019

Koментар: Извор верификације:
извештаји о раду

Пројекат: 4013 - Промоција дуалног образовања
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о дуалном образовању, Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о високом образовању, Закон о основама система образовања и
васпитања
Опис: Активности које ће се спроводити у оквиру ове програмске јединице су учествовање на радним састанцима, конференцијама, трибинама, и обукама који се
одржавају у земљи и иностранству, организовање и одржавање конференције за Национални модел студентских пракси, каријерно вођење и саветовање и
предузетничко образовање, организовање и одржавање обука за школе за каријерно вођење и саветовање и оранизовање и одржавање трибина и саветовања за
ученичке компаније и задруге и финансијску писменост, као и остале промотивне активности у циљу спровођења дуалног и предузетничког образовања у Србији.

Циљ 1: Промоција дуалног образовања и постепена имплементација, кроз реализацију едукативних и промотивних радионица, конференција, обука и трибина у основним и средњим школама у
Србији.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Караван дух младостиПромоција дуалног и
предузетничког
образовања на територији
Републике Србије (основне,
средње школе и
компаније)

број

2017

154

174

174

174

број

2017

0

70

70

70

Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

2. Одржавање
конференција, обука,
трибина о дуалном и
предузетничком
образовању, каријерном
вођењу и саветовању,
студентским праксама,
ђачким задругама и
финансијској писмености
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

Пројекат: 4015 - Подршка раду фондације др Зоран Ђинђић
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања.
Опис: Фондација др Зоран Ђинђић организује образовне манифестације у које су укључени млади из региона, а које обухватају подстицање развоја и стваралаштва
младих, организовање сусрета, семинара, округлих столова, трибина, радионица и сличних скупова стручног усавршавања, организује Летње школе европских
интеграција и демократизације током које се млади упознају са савременим начином истраживања европских интеграција и процеса демократизације са посебним
задржавањем на изградњи државе, демократизације и процесе приступа земаља Западног Балкана Европској Унији.

Циљ 1: Унапређење знања младих о европским интеграцијама, развоју демократије, размена знања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

309

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број подржаваних
предавања и радионица
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

2. Број полазника који
учествују у подржаваним
активностима Фондације
др Зоран Ђинђић

број

2016

10

10

10

10

број

2016

300

300

300

300

Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

Пројекат: 4016 - Подршка програму дигитализације у области националног просветног система
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основном образовању и васпитању,
Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о високом образовању, Закон о ученичком и студентском стандарду.
Опис: Закон о основама система образовања и васпитања прописује постојање јединственог информационог система просвете, који чине обједињени подаци из
евиденција свих установа доуниверзитетског образовања који се воде као база података и који успоставља и којим управља министарство надлежно за послове
образовања. Закон о високом образовању предвиђа информациони систем који ажурирају високошколске установе, док Закон о научноистраживачкој делатности
предвиђа регистре научноистраживачких организација, истраживача и пројеката. Кроз ову активност подржано је опремање и одржавање хардверских и
софтверских ресурса потребних за информациони систем, као и развој информационог система кроз циљане модуле/апликације и њихове функције.

Циљ 1: Развој информационог система
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

1

3

3

3

број

2015

2

7

7

7

1. Број регистара у области
високог образовања.
Koментар: Извор верификације:
Регистри

2. Број регистара у области
доуниверзитетског
образовања.
Koментар: Извор верификације:
Регистри

Пројекат: 4017 - Развој и унапређивање предузетничког образовања
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Стратегија развоја образовања, Стратегија развоја образовања одраслих, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем
образовању и васпитању
Опис: Реконструкција објекта и опремање Центра за стручно образовање и усавршавање, као и припрема програма образовања и обуке, које реализује Центар
путем учешћа Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Циљ 1: Реконструкција објеката и опремање Центра за стручно образовање и усавршавање
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

1

1

1. Укључивање средњих
школа у процесу
имплементације дуалног
Koментар: Извор верификације:
Ивештај о реализацији
пројекта

број

2017

0

Циљ 2: Постизање вишег нивоа квалитета знања ученика у погледу стицања различитих компетенција у складу са потребама привреде, односно дошколовавање и реквалификација наставног кадра у
оквиру Центра за стручно оразовање и усавршавање
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Обука просветних
радника за укључивање у
рад на новим наставним
смеровима
Koментар: Извор верификације:
Ивештај о реализацији
пројекта

број

2017

0

120

310

120

120

Пројекат: 4018 - Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз увођење дуалног модела у оквиру Центра за стручно образовање и усавршавање-Ваљево
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању
Опис: Реконструкција објекта и опремање Центра за стручно образовање и усавршаање, као и припрема програма образовања и обуке, које реализује Центар
путем учешћа Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Циљ 1: Реконструкција објеката и опремање Центра за стручно образовање и усавршавање-Ваљево
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Укључивање средњих
школа у процесу
имплементације дуалног
образовања

број

Koментар: Извор верификације:
Ивештај о реализацији
пројекта

2017

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

1

1

0

Циљ 2: Постизање вишег нивоа квалитета знања ученика у погледу стицања различитих компетенција у складу са потребама привреде, односно дошколовавање и реквалификација наставног кадра у
оквиру Центра за стручно оразовање и усавршавање (Ваљево)

Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

0

120

120

120

1. Обука просветних
радника за укључивање у
рад на новим наставним
смеровима
Koментар: Извор верификације:
Ивештај о реализацији
пројекта

ГЛАВА 26.1 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Опште образложење корисника:
Обављање делатности основног образовања и васпитања и припремног предшколског програма, којом се остварује оспособљеност за живот, рад и даље образовање и самообразовање и
оспособљавање за примену стечених знања и унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 - Предшколско васпитање
Сектор: 20 - Образовање
Опис: Припремни предшколски програм јесте део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у
школу; за децу на болничком лечењу организује се остваривање предшколског програма у одговарајућим здравственим установама, а за децу са сметњама у развоју у развојној групи, на
основу индивидуалног васпитно-образовног плана.
Циљ 1: Доступност припремног предшколског програма деци узраста од пет и по до шест и по година
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

95,27

97.3

97.3

97.3

1. Доступност припремног предшколског
програма деци узраста од пет и по до
шест и по година
Koментар: Извор верификације: Статистички
годишњаци, саопштења и билтени
Републичког завода за статистику

Програмска активност: 0001 - Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма
Програм коме припада: 2002 - Предшколско васпитање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању
Опис: Програм припреме за полазак у основу школу у оквиру предшколског васпитања и образовања у години пред полазак у школу у трајању од четири сата
дневно, најмање девет месеци.

Циљ 1: Остваривање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу и са децом са сметњама у развоју
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број деце која похађају
програм васпитнообразовног рада са децом
на болничком лечењу
Koментар: Извор верификације:
Статистички годишњаци,
саопштења и билтени
Републичког завода за
статистику

број

2015

1.167

1167

1167

1167

број

2015

265

265

265

265

2. Број деце која похађају
програм васпитнообразовног рада са децом
са сметњама у развоју
Koментар: Извор верификације:
Статистички годишњаци,
саопштења и билтени
Републичког завода за
статистику

Пројекат: 4001 - Инклузивно предшколско васпитање и образовање
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Програм коме припада: 2002 - Предшколско васпитање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању
Опис: Општи циљ Пројекта је унапређивање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања, са акцентом на деци из осетљивих
друштвених група.
Циљ 1: Унапређење доступности предшколског васпитања и образовања, посебно за децу узраста од 3 до 5,5 година из осетљивих друштвених група.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број особа за
остваривање предшколских
програма, које су
изграђене, обновљене или
пренамењене као резултат
интервенција у оквиру
број деце
2017
0
70
87
пројекта

Циљна вредност у 2021.
год.

130

Koментар: Извор верификације:
Извештај о напретку
пројекта

Циљ 2: Унапређење компетенција запослених у васпитно образовним установама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број запослених у
васпитно образовним
установама који су
похађали програме
стручног усавршавања
Koментар: Извор верификације:
извештаји о напретку
пројекта, извештаји о
реализованим обукама

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

0

2000

2500

4000

број

2017

0

1300

650

650

број

2017

0

15

35

35

2. Број запослених у
институцијама на нивоу
локалне самоуправе који су
похађали обуке.
Koментар: Извор верификације:
извештаји о напретку
пројекта, извештаји о
реализованим обукама

3. Број јединица локалне
самоуправе којима су
додељени грантови
Koментар: Извор верификације:
извештаји о напретку
пројекта, извештаји
координатора за грантове

Програм: 2003 - Основно образовање
Сектор: 20 - Образовање
Опис: Програм укључује активности које се односе на делатност основног образовања и васпитања. У систему образовања Републике Србије омогућује се свим грађанима да, примерено
њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада, стекну основна знања и вештине неопходне за лични и професионални развојем, већу социјалну укључивост и
запошљивост.
Циљ 1: Повећање обухвата ученика основним образовањем и васпитањем
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2017

98

99

99

99

1. Oбухват ученика првог и другог циклуса
обавезног основног образовања и
васпитања
Koментар: Извор верификације: Статистички
годишњаци, саопштења и билтени
Републичког завода за статистику и база
података „Доситеј“ МПНТР

Циљ 2: Повећати ефикасност основног образовања и васпитања (Смањење стопе осипања ученика у току основног образовања и васпитања у односу на број који је уписао)
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Процент ученика који заврши основну
школу (број ученика који су обавили
завршни испит
Koментар: Извор верификације: База података
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Завода за
вредновање квалитета образовања и
васпитања

проценат

2017

98.1

99

99

99

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

просечни број бодова

2016

516

520

520

520

просечни број бодова

2017

11.82

12

12

12

број

2016

449

449

449

449

Циљ 3: Унапредити квалитет основног образовања и васпитања
Назив индикатора
1. Просечни резултат ученика на ТИММС
тестирању
Koментар: Извор верификације: Извештај Института
за педагошка истраживања

2. Просечни резултат ученика на
завршном испиту (просечан број бодова
по тесту)
Koментар: Извор верификације: База података
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Завода за
вредновање квалитета образовања и
васпитања

3. Просечни резултат ученика на ПИСА
тестирању
Koментар: Извор верификације: Извештај Института
за психологију

Програмска активност: 0001 - Реализација делатности основног образовања
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Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању и Закон о образвању одраслих.
Опис: Реализација образовно васпитног рада кроз наставне и ненаставне активности у свим основним школама на територији Републике Србије, којим се остварује
програм образовања и васпитања.
Циљ 1: Остваривање школског програма
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2017

100

100

100

100

проценат

2017

60

60

60

60

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

4500

4500

4500

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

50

50

1. Извештај о реализацији
годишњег плана рада
школе
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја

2. Проценат ученика који је
укључен у ваннаставне
активности
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја

Програмска активност: 0003 - Допунска школа у иностранству
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању.
Опис: Реализација образовно васпитног рада за децу грађана Републике Србије који привремено бораве у иностранству.
Циљ 1: Организовање, спровођење и праћење допунског основног образовања у иностранству.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број деце која су
обухваћена допунском
наставом у иностранству
Koментар: Извор верификације: База
података Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја

број

2016

3988

Програмска активност: 0004 - Такмичење ученика основних школа
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању.
Опис: Организовање такмичења ученика на свим нивоима (школско, општинско, окружно, државно и међународно).
Циљ 1: Подршка реализацији такмичњења из наставних предмета предвиђених Календаром такмичења и смотри ученика
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Обухват ученика
такмичењима и смотрама
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја о
реализацији такмичењ (на
основу достављених
извештаја организатора
такмичења)

број

2017

50

50

Програмска активност: 0006 - Модернизација инфраструктуре основних школа
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закона о основама система образовања и васпитања, ЕИБ - Закон о потврђивању Финансијског уговора ФИ Бр. 25.610 између Републике Србије и
Европске инвестиционе банке за Програм модернизације школа, Закон о потврђивању споразума о зајму између KFW, Франкфурт на Мајни Републике Србије.

Опис: Континуирано праћење потреба за изградњом нових капацитета, стања постојећих школских објекта у грађевинско техничком смислу, анализа енергетске
ефикасности постојећих школских објеката као и праћење опремљености школских објеката и пратећих садржаја као и њихове усаглашености са важећим
нормативима, стандардима и стратегијама развоја основног образовања. У складу са евидентираним потребама покретање одговарајућих процедура за стварање
неопходних услова за реализацију пројеката изградње, реконструкције, санације, адаптације, пројеката унапређења енергетске ефикасности постојећих објеката
применом мера енергетске ефикасности, пројеката инвестиционог одржавања школских објеката, као и реализација пројеката опремања новоизграђених и
постојећих школских објеката и школских садржаја у циљу унапређења просторних и материјалних услова као неопходног предуслова за квалитетну реализацију
наставе основног образовања, као и постепеног елиминисања вишесменског рада у школама. Приликом реализације пројеката континуирано вршити
прилагођавање истих лицима са посебним потребама.
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Циљ 1: Унапређење и одржавање инфраструктуре основних школа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат реализације
свих пројеката енергетске
санације објеката основних
школа обухваћених
Пројектом енергетске
ефикасности у јавним
зградама из кредита KFW –
извор 11

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

85

96

98

98

проценат

2015

0

20

20

20

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај о
реализацији пројекта

2. Проценат реализованих
свих пројеката енергетске
санације објеката основних
школа
Извор верификације:
Годишњи извештај о
реализацији пројеката

Циљ 2: Побољшање квалитета услова учења за ученике основних школа који наставу похађају у три смене
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Однос броја планираног
и реализованог опремања
проширених објеката
основних школа кроз
Компоненту 1
Koментар: Извор верификације:
Реализовани уговори

2. Проценат реализованиох
у односу на планирана
проширења капацитета
броја школа/објеката
основног образовања кроз
Компоненту 1

проценат

2016

80

100

100

100

проценат

2016

75

100

100

100

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: Извор верификације:
Реализовани уговори

Циљ 3: Изградња и проширење или рехабилитација /модернизација школа широм Србије (Компонента 3)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број опремљених
објеката након
рехабилитације
Koментар: Извор верификације:
Реализовани уговори

број

2016

0

80

80

80

број

2016

0

160

160

160

2. Број рехабилитованих
школских објеката
Koментар: Извор верификације:
Реализовани уговори

Програмска активност: 0007 - Подршка реализацији процеса наставе у основним школама на територији АП Косово и Метохија
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању.
Опис: Превоз ученика и запослених на териотрији АП КиМ.
Циљ 1: Обезбеђење превоза ученика и запослених на територији и АП КиМ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

100

100

1. Проценат ученика и
запослених обухваћених
превозом
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја

проценат

2017

Програмска активност: 0008 - Техничка подршка спровођењу завршног испита
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању.
Опис: Организовање и реализација завршног испита за ученике који су завршили осми разред основне школе
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Циљ 1: Обезбеђивање реализације завршног испита
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

98,10

100

100

100

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

36

36

1. Проценат ученика који
су приступили полагању
завршног испит
Koментар: Извор верификације: База
података Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја и
Извештај о резултатима
завршног испита на крају
основног образовања и
васпитања у школској
2017/2018. години, Завода за
вредновање квалитета
образовања и васпитања

проценат

Циљ 2: Степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном образовању и васпитању реализацији завршног испита
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Збир просечног броја
бодова на сва три теста на
завршном испиту.
Koментар: Извор верификације: База
података Министарство
просвете, науке и
технолошког развоја и
Извештај о резултатима
завршног испита на крају
основног образовања и
васпитања у школској
2017/2018. години Завода за
вредновање квалитета
образовања и васпитања

број

2017

35,45

36

Програмска активност: 0009 - Стручно усавршавање запослених у предшколским установама и основним школама
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању
Опис: Обуке наставника и васпитача у циљу унапређивања квалитета васпитно-образовног и образовно-васпитног рада
Циљ 1: Унапређивање компетенција наставника и васпитача
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

100

100

100

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат наставника у
првом разреду који су
прошли обуку
Koментар: Извор верификације:
Извештај министарства

проценат

Циљ 2: Подршка развоју и реализацији програма и пројеката из области предузетништва на нивоу установе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. . Број подржаних и
реализованих програма и
пројеката
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

Назив индикатора
1. Број одржаних и
реализованих скупова по
школским управама, а ради
развијањеа и подршку
примене свих облика
васпитних активности

проценат

2017

0

50

50

50

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

0

18

18

18

Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

Пројекат: 4001 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о уџбеницима.
Опис: Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања и публикација за установе
основног образовања и васпитања.

Циљ 1: Обезбеђивање бесплатних уџбеника за ученике из социјално најугроженијих категорија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Проценат ученика који су
добили уџбенике у односу
на укупан број ученичке
популације у основној
школи
Koментар: Извор верификације:
просвете, науке и
технолошког развоја о
реализацији Пројекта

проценат

2017

15,5
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Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

16

16

16

Циљ 2: Додела уџбеника и других наставних средстава за попуну библиотечког фонда основних школа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

100

1. Проценат школа којима
је уџбеницима и другим
наставним средствима
попуњен библиотечки
фонд
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја о
реализацији Пројекта

проценат

2017

100

Пројекат: 4002 - Енергетска ефикасност у јавним зградама - основно образовање
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закон о потврђивању споразума о зајму између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије
Опис: Енергетска санација 30-40 школских објеката широм Србије применом мера енергетске ефикасности као што су: термоизолација грађевинског омотача
зграда, реконструкција система грејања и унутрашњег осветљења, замена извора топлоте и врсте енергента и увођење обновљивих извора енергије где је то
изводљиво.
Циљ 1: Побољшање енергетске ефикасности изабраних школских објеката
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

20

20

20

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Годишња потрошња
енергије у свакој од
изабраних школа смањена
за најмање 20%
Koментар: Извор верификације:
Прорачунска вредност
потрошње енергије пре и
после изведених радова

проценат

2015

Циљ 2: Побољшање услова за учење и одвијање наставе у изабраним школским објектима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Анкете на узорку од 50%
ученика и наставника у
изабраним школама
Koментар: Извор верификације: Анкета
међу ученицима и
наставном особљу у три
насумично изабрана школска
објекта

проценат

2015

0

75

75

75

проценат

2015

18

20

20

20

2. Топлотни конфор
обезбеђен током зимског
периода
Koментар: Извор верификације: Мерење
температуре ваздуха у свим
учионицама

Пројекат: 4003 - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о уџбеницима.
Опис: Унапређивање наставе увођењем нових технологија и подршка наставнику у увођењу иновација у образовно-васпитни рад
Циљ 1: Коришћење дигиталних образовних садржаја - дигиталних уџбеника, кроз набавку и употребу апликационих кодова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број наставника за које
су набављени дигитални
образовни садржаји дигитални уџбеници, који
путем апликационих
кодова користе у
образовно-васпитном раду

број

2017

0

12000

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

12000

12000

Koментар: Извор верификације:
Извештај министарства

Пројекат: 4004 - Оптимизација и рационализација установа основног образовања и васпитања
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању.
Опис: Оптимизација и рационализација јавних основних школа у складу са критеријумима уредбе
Циљ 1: Доношење аката о мрежи јавних основних школа у складу са Уредбом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат јединица
локалних самоуправа које
су донеле акт о мрежи
установа

проценат

2018

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

50

100

100

100

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: Извор верификације:
Извештај министарства

Циљ 2: Подршка јединицама локалне самоуправе у припреми аката
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

316

1. Број реализованих
састанака са
представницима јединице
локалне самоуправе

број

Koментар: Извор верификације:
Извештај министарства

2018

6

18

18

18

ГЛАВА 26.2 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Опште образложење корисника:
Доступност образовања свима и активан приступ образовним услугама.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2004 - Средње образовање
Сектор: 20 - Образовање
Опис: Програм укључује активности које се односе на делатност средњег образовања и васпитања, а у складу са два кључна стратешка циља:
Повећање обухвата свршених основаца средњим образовањем и повећање обухвата одраслих програмима средњег образовања у скаду са Стратегијом 2020,
Унапређивање и усклађивање система средњег образовања и система образовања одраслих у складу са потребама тржишта.
Циљ 1: Повећање обухвата свршених основаца средњим образовањем и повећање обухвата одраслих програмима средњег образовања у складу са Стратегијом 2020
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

3576

3277

3300

3300

број

2015

266000

260000

262000

262000

1. Број одраслих полазника уписаних у
први разред средњег образовања на
годишњем нивоу
Koментар: Извор верификације: Годишњи план
образовања одраслих

2. Број ученика уписаних у средње школе
ради даљег школовања и стицања знања
и вештина
Koментар: Извор верификације: Информациони систем
„Доситеј“ МПНТР

Циљ 2: Унапређење и усклађивање система средњег образовања и система образовања одраслих у складу са потребама тржишта
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

0

50

50

50

број

2015

52

90

100

110

проценат

2015

22

65

75

75

1. Број нових издатих решења за стицање
статуса јавно признатог организатора
активности образовања одраслих за
одрећени број програма обучавања
Koментар: Извор верификације: Годишњи план
образовања одраслих

2. Број НПП средњег образовања
развијених на основу стандарда
квалификација
Koментар: Извор верификације: Просветни гласник
Републике Србије

3. Проценат ученика који завршава
средње образовање по програмома
донетим на основу стандарда
квалификација
Koментар: Извор верификације: Годишњи план
образовања одраслих

Програмска активност: 0001 - Реализација делатности средњег образовања и образовања одраслих
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи и Закон о образвању одраслих.
Опис: У систему образовања Републике Србије омогућује се свим грађанима да, примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада,
стекну основне вештине неопходне за лични и професионални развој већу социјалну укљученост и запошљивост.
Циљ 1: Квалитетно и ефикасно средње образовање и васпитање за све ученике
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат ученика који су
са успехом завршили
претходни разред у односу
на број ученика који су га
уписали.

проценат

2015

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

93

95

96

96

Koментар: Извор верификације:
Информациони систем
„Доситеј“ МПНТР
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Циљ 2: Квалитетно и ефикасно средње образовање и васпитање за све полазнике образовања одраслих
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Проценат одраслих
полазника који су успешно
завршили претходну
школску годину у средњем
образовању
Koментар: Извор верификације:
Годишњи план образовања
одраслих

број

2015

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

75

75

75

60

Програмска активност: 0003 - Подршка раду школа од посебног интереса за Републику Србију
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању и васпитању.
Опис: Подршка и финансирање у целости реализације наставног плана и програма средњег образовања у школама које су одлуком Владе проглашене за школе од
посебног интереса у Републици Србији.
Циљ 1: Унапређење образовно – васпитног рада школа од посебног интереса за Републику
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број награђених ученика
који похађају школе од
посебног интереса на
републичким и
међународним
такмичењима
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
школа од посебног интереса

2. Број ученика који
похађају школе од
посебног интереса за
Републику Србију
Koментар: Извор верификације:
Информациони систем
„Доситеј“ МПНТР

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

588

600

610

610

број

2015

2883

2890

2900

2900

Програмска активност: 0004 - Такмичење ученика средњих школа
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању и васпитању .
Опис: Такмичења ученика средњих школа организују се на свим нивоима (школско, општинско,окружно, државно и међународно) за већи број предмета и
међупредметних дисциплина у складу са Годишњим планом такмичења и смотри који доноси министар. Такмичења организују заједнице стручних школа и стручна
друштва, а Министарство финансијски подржава реализацију републичких и међународних такмичења у складу са средствима опредељеним у буџету. Из буџета
Републике финансирају се такмичења на републичком и међународном нивоу. Организатор републичких и међународних такмичења је Министарство просвете,
науке и технолошког развоја у сарадњи са стручним друштвима, заједницама и школама. По доношењу Програма такмичења утврђују се и школе у којима се
одвијају републичка или међународна такмичења и смотре. За реализацију ове програмске активности обезбеђују се средства намењена за израду тестова,
угоститељске услуге, дипломе и поклоне за ученике победнике такмичења и друге расходе.
Циљ 1: Оставривање могућности за учешће на међународним и републичким такмичењима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број ученика средњих
школа на међународним
такмичењима
Koментар: Извор верификације:
Завршни извештаји
стручних друштава која
организују одлазак ученика
на међународна такмичања

2. Број ученика средњих
школа обухваћених
тестирањем и провером
знања на републичким
такмичењима

број

2015

470

490

510

510

број

2015

10701

11000

11500

11500

Koментар: Извор верификације:
Завршни извештаји
организатора такмичења

Програмска активност: 0005 - Рад са талентованим и даровитим ученицима
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању и васпитању.
Опис: Подршка развијању програмских активности које су усмерене на развој аналитичког, креативног и критичког мишљења, оспособљавање за коришћење
релевантних информација и метода научно-истраживачког рада и примена стечених знања код ученика. Школе које образују ученике са посебним способностима за
матматику, физику, информатику и рачунарство, стране језике, музичку, балетску и ликовну уметност, реализују проширене и обогаћене програме наставе и учења
који подразумева квалитетно извођење образовно-васпитног рада. За упис у ова одељења било је неопходно да ученици положе пријемни испит за проверу
посебних способности и сколоности. Након објављивања Конкурса за упис ученика у средњу школу, реализације пријемног испита и уписа ученика познат је коначан
број школа које могу формирати одељења за ученике са посебним способностима.
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Циљ 1: Обезбеђивање квалитетног образовања и васпитања, које осигурава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености
неопходне за живот
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број државних установаинституција које реализују
активности са ученицима
са посебним
способностима
Koментар: Извор верификације:
Информациони систем
„Доситеј“ МПНТР

2. Број школа које
реализују програме за
ученике са посебним
способностима.
Koментар: Извор верификације:
Информациони систем
„Доситеј“ МПНТР

број

2015

11

15

15

15

број

2015

25

53

55

60

Програмска активност: 0006 - Модернизација инфраструктуре средњих школа
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање
Правни основ: Закона о основама система образовања и васпитања, ЕИБ - Закон о потврђивању Финансијског уговора ФИ Бр. 25.610 између Републике Србије и
Европске инвестиционе банке за Програм модернизације школа, Закон о потврђивању споразума о зајму између KFW, Франкфурт на Мајни Републике Србије.

Опис: Континуирано праћење потреба за изградњом нових капацитета, стања постојећих школских објекта у грађевинско техничком смислу, анализа енергетске
ефикасности постојећих школских објеката као и праћење опремљености школских објеката и пратећих садржаја као и њихове усаглашености са важећим
нормативима, стандардима и стратегијама развоја средњег образовања. У складу са евидентираним потребама покретање одговарајућих процедура за стварање
неопходних услова за реализацију пројеката изградње, реконструкције, санације, адаптације, пројеката унапређења енергетске ефикасности постојећих објеката
применом мера енергетске ефикасности, пројеката инвестиционог одржавања школских објеката, као и реализација пројеката опремања новоизграђених и
постојећих школских објеката и школских садржаја у циљу унапређења просторних и материјалних услова као неопходног предуслова за квалитетну реализацију
наставе средњег образовања, као и постепеног елиминисања вишесменског рада у школама.
Приликом реализације пројеката континуирано вршити прилагођавање истих лицима са посебним потребама.
Циљ 1: Унапређење и одржавање инфраструктуре средњих школа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат реализације
свих пројеката енергетске
санације (објеката средњих
школа) обухваћених
Пројектом енергетске
ефикасности у јавним
зградама из кредита KFW –
извор 11

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

0

20

20

20

проценат

2015

96

99

100

100

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај о
реализацији пројекта

2. Проценат реализације
свих пројеката обухваћених
Програмом расподеле
инвестиционих средстава
за текућу годину-извор 01
Koментар: Извор верификације: Решење
министра

Циљ 2: Изградња и проширење или рехабилитација/модернизација школа широм Србије (Компонента 3)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број опремљених
објеката након
рехабилитације
Koментар: Извор верификације:
Реализовани уговори

2. Број рехабилитованих
школских објеката средњих
школа
Koментар: Извор верификације:
Реализовани уговори

број

2016

0

30

30

30

број

2016

0

50

50

50

Програмска активност: 0008 - Подршка реализацији процеса наставе у средњим школама на територији АП Косово и Метохија
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању и васпитању
Опис: Превоз ученика и запослених у средњим школама на териотрији АП КиМ.
Циљ 1: Обезбеђивање превоза ученика и запослених на териотрији АП КиМ.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2900

3342

3400

3400

1. Број ученика и
запослених обухваћених
превозом
Koментар: Извор верификације:
Документација о јавној
набавци за обезбеђење
превоза ученика

број

2015

Пројекат: 4001 - Оптимизација мреже средњих школа
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање
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Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању и васпитању.
Опис: У складу са развојем науке и технике, потреба привреде и демографским изазовима неопходно је редефинисати структуру средњих школа уз уважавање
образовних потреба осетљивих група. Разлози за овај нови програм су: неадекватна мрежа школа; превелики број образовних профила (не одговара структури
привреде и њеним потребама); непостојање одређених образовних профила који су потребни привреди; лоша структура плана уписа; превазиђени курикулуми,
наставници који не пролазе адекватне програме сталног стручног усавршавања, лоша опремљеност; нерешен проблем обезбеђења квалитета практичног дела
наставе ван школе, непостојање стандарда квалификације за поједине образовне профиле.
Циљ 1: Израда критеријума за дефинисање нове мреже школа и индикатора за праћење њене успешности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Доношење мреже
средњих школа на бази
показатеља који су
добијени теренском
анализом и анализом
Светске банке о
рационализацији школске
мреже у Србији до марта
2019.

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

0

1

0

0

број

2016

0

32

0

0

број

2016

0

1

0

0

број

2018

11

11

11

11

број

2018

0

20

25

30

Koментар: Извор верификације: Извор
верификације: Одлука Владе

2. Извршена пилот
оптимизација 32 средњих
школа на територији
Србије.
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарства о
спроведеној оптимизацији.

3. Теренска анализа и
израда Извештаја о
тренутном стању и
ефикасности мреже
средњих школа у
Републици Србији.
Koментар: Извор верификације:
индикатори о теренској
анализи и стању и
ефикасности мреже
средњих школа до краја 2018.

4. Успостављање мреже
ресурсних центара за
усавршавање наставника и
јачање квалитета рада
средњих стручних школа
методом размене искуства
и међусобног учења.
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

5. Формирање 20
образовно васпитних
центара ( вертикално
спајање основних и
средњих школа у мањим
ЈЛС)
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

Пројекат: 4002 - Реформа општег средњег образовања
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању и васпитању.
Опис: У складу са потребама савременог друштва у погледу компетенција које су потребне за наставак образовања потребно је образовну понуду и организацију
рада у општем средњем образовању унапредити и учинити релевантнијом.

Циљ 1: Израда концепта реформе општег средњег образовања, исходно орјентисаних курикулума, пратећих правилника и упутстава којима би ученици, кроз изборни део школског програма, могли
да креирају образовни пут у складу са личним планом наставка образовања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Директори школа
обучени за примену новог
концета општег средњег
образовања
Koментар: Извор верификације:
Информациони систем
„Доситеј“ МПНТР

2. Израђен Правилник о
изменама и допунама
Правилника о плану и
програму наставе и учења
за други разред гимназије.
Koментар: Извор верификације:
Објављени правилници

3. Опремљени кабинети за
реализацију изборних
програма на основу
реформисаног концепта
гимназијског образовања
Koментар: Извор верификације: Одлука
о додели финансијских
средстава

број

2016

0

150

160

160

број

2016

0

1

0

0

број

2016

0

32

40

50

320

4. Предметни наставници
обучени за нови приступ
настави и учењу.
Koментар: Извор верификације:
Информациони систем
„Доситеј“ МПНТР

број

2016

0

150

160

160

број

2017

0

3

0

0

5. Уведен
Интернационални диплома
програм у три гимназије
чији је оснивач РС
Koментар: Извор верификације:
Извештај МПНТР

Пројекат: 4003 - Енергетска ефикасност у јавним зградама - средње образовање
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање
Правни основ: Закон о потврђивању споразума о зајму између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије.
Опис: Енергетска санација 30-40 школских објеката широм Србије применом мера енергетске ефикасности као што су: термоизолација грађевинског омотача
зграда, реконструкција система грејања и унутрашњег осветљења, замена извора топлоте и врсте енергента и увођење обновљивих извора енергије где је то
изводљиво.
Циљ 1: Побољшање енергетске ефикасности изабраних школских објекат
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

20

20

20

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Годишња потрошња
енергије у свакој од
изабраних школа смањена
за најмање 20%
Koментар: Извор верификације:
Прорачунска вредност
потрошње енергије пре и
после изведених радова

проценат уштеде

2015

Циљ 2: Побољшање услова за учење и одвијање наставе у изабраним школским објектима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Анкета на узорку од 50 %
ученика и наставника на
изабраним школама
Koментар: Извор верификације: Анкета
међу 3 насумично одабрана
објекта међу ученицима и
наставаним особљем

проценат

2015

0

75

75

75

температура ваздуха

2015

18

20

20

20

2. Топлотни конфор
обезбеђен током зимског
периода
Koментар: Извор верификације: Мерење
температуре ваздуха у свим
учионицама

Програмска активност: 0009 - Техничка подршка спровођењу уписа ученика у средње школе
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању и васпитању.
Опис: Организовање и реализација уписа у средње школе и подршка пријемним испитима
Циљ 1: Упис у средње школе
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

4100

4500

+5000

+5000

проценат

2015

94,28

97

98

99

1. Број ученика који су
полагали пријемни испит
за упис у средњу школу.
Koментар: Извор верификације:
Евиденција у ИС «Доситеј»,
извештај о реализацији
пријемног испита

2. Обухват ученика који
уписује средњу школу.
Koментар: Извор верификације:
Евиденција у ИС «Доситеј»
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ГЛАВА 26.3 - УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД
Опште образложење корисника:
Ученички стандард је организована делатност којим се у области образовања и васпитања обезбеђују додатни услови за доступније, ефикасније и квалитетније образовање ученика. Има за циљ
стварање материјалних, култутрних, социјалних, здравствених и других услова којима се подстиче стицање образовања, друштвена укљученост и свестрани развој личности ученика. У установама
ученичког стандарда ученици остварују право на смештај, исхрану и васпитни рад, ученички кредит, ученичку стипендију, стипендију за изузетно надарене ученике, одмор и опоравак, културне,
уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Сектор: 20 - Образовање
Опис: Програм укључује активности које се односе на делатност ученичког стандарда. У установама ученичког стандарда, чији је оснивач Република, из буџета се финансирају: запосленизараде, доприноси, социјална давања, награде; делатност - материјални и припадајући зависни трошкови за реализацију смештаја, исхране, одмора и опоравка, васпитног рада, културноуметничких и спортско -рекреативних активности; хигијенско-санитарни надзор ресторана и домова; Републичка домијада у култури чији је домаћин у 2019. години ДУСШ у Чачку. (У
Студентском центру „Приштинаˮ у Косовској Митровици и у Студентском центру у Бору, део капацитета је опредељен за исхрану и смештај ученика).
Циљ 1:Повећање доступности средњег образовања путем подршке ученичком стандарду
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2016

48

50

50

50

проценат

2016

3.7

3.8

3.8

3.8

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2016

40

50

60

70

1. Oднос броја ученика који користе
ученичке стипендије и пријављеног броја
ученика
Koментар: Извор верификације: Решење о додели
ученичких стипендија за школску годину.

2. Oднос броја ученика у ученичким
домовима и укупног броја ученика у
средњим школама у РС
Koментар: Извор верификације: Статистички подаци
Министарства

Циљ 2: Побољшање квалитета васпитног рада у установама ученичког стандарда
Назив индикатора
1. Однос броја васпитача са положеним
стручним испитом и укупног броја
васпитача
Koментар: Извор верификације: Правилник о дозволи за
рад васпитача и стручних сарадника у
домовима ученика

Програмска активност: 0001 - Систем установа ученичког стандарда
Програм коме припада: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Правни основ: Закон о ученичком и студентском стандарду
Опис: Ученички стандард је организована делатност којим се у области образовања и васпитања обезбеђују додатни услови за доступније, ефикасније и
квалитетније образовање и васпитање ученика. Има за циљ стварање материјалних, култутрних, социјалних, здравствених и других услова којима се подстиче
стицање образовања, друштвена укљученост и свестрани развој личности ученика. У установама ученичког стандарда, ученици остварују право на смештај, исхрану
и васпитни рад, одмор и опоравак, културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање.
Циљ 1:Обезбеђивање услова за наставак школовања ученицима чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

11139

11339

11339

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

до 10

до 10

до 10

1. Број ученика који
користе услуге смештаја,
исхране и васпитног рада
Koментар: Извор верификације: Конкурс
за пријем ученика средњих
школа у РС у установе за
смештај и исхрану ученика
за школаску годину

број

2016

10480

Циљ 2: Обезбеђивање услова за наставак школовања ученицима из осетљивих друштвених група
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Однос броја ученика из
осетљивих друштвених
група и укупног броја
ученика у дому
Koментар: Извор верификације:
Правилник о смештају и
сисхрани ученика и
студената

проценат

2016

до 10

Програмска активност: 0002 - Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Програм коме припада: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Правни основ: Закона о ученичком и студентском стандарду, ЦЕБ - Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Банке за развој Савета
Европе
Опис: Континуирано праћење потреба за изградњом нових капацитета, стања постојећих објеката установа ученичког стандардау грађевинско техничком смислу,
анализа енергетске ефикасности постојећих објеката, праћење опремљености објеката и пратећих садржаја као и њихове усаглашености са важећим нормативима и
стандардима. У складу са евидентираним потребама покретање одговарајућих процедура за стварање неопходних услова за реализацију пројеката изградње,
реконструкције, санације, адаптације, пројеката унапређења енергетске ефикасности постојећих објеката, пројеката инвестиционог одржавања објеката ученичког
стандарда, као и реализација пројеката опремања новоизграђених и постојећих објеката и садржаја у циљу унапређења просторних и материјалних услова.
Приликом реализације пројеката континуирано вршити прилагођавање истих лицима са посебним потребама. У складу са евидентираним потребама покретање
одговарајућих процедура за реализацију пројеката текућих поправки и одржавања објеката и добара у циљу одржања достигнутог нивоа стандарда простора и
опреме.
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Циљ 1:Унапређење и одржавање инфраструктуре установа ученичког стандарда
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат реализације
свих пројеката обухваћених
Програмом расподеле
инвестиционих средстава
за текућу годину-извор 01
Koментар: Извор верификације: Решење
министра

2. Проценат реализације
свих пројеката ученичког
стандарда обухваћених
Пројектом ''Образовање за
социјалну инклузију'' који
се финансирају из кредита
ЦЕБ (компонента А) - извор
11

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат реализације
пројеката

2016

78

0

0

0

проценат реализације

2016

80

0

0

0

Koментар: Извор верификације: Решење
министра

Програмска активност: 0003 - Индивидуална помоћ ученицима
Програм коме припада: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Правни основ: Закон о ученичком и студентском стандарду
Опис: Стипендирањем ученика подстичу се успешни ученици на континуитет у успешности. Поред успеха критеријум је и социјално-економски статус породице.
Стипендије за изузетно надарене додељују се ученицима који, поред успеха и освојених награда на републичким и међународним такмичењима, положе
униформни тест за ову намену. Право на ученички кредит остварују ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање и са закљученим
уговором о будућем запослењу. Стимилације се додељују ученицима средњих школа ромске националности као превентивна мера раног напуштања школовања.
Како би се успоставио систем додатне подршке и праћења успешности стипендиста одабрани су ментори који за тај ангажман добијају надокнаду.

Циљ 1:Стимулисање одличних ученика путем доделе стипендија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број стипендија за
изузетно надарене ученике
Koментар: Извор верификације: Решење
о додели ученичких
стипендија за изузетно
надарене за школску годину

број

2016

140

250

250

250

број

2016

12000

12500

12500

12500

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

260

400

400

400

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број ученичких
стипендија
Koментар: Извор верификације: Решење
о додели ученичких
стипендија за школску
годину

Циљ 2: Повећање доступности средњем образовању путем доделе кредита
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број ученичких кредита
Koментар: Извор верификације: Решење
о додели ученичких кредита
за дефицитарна занимања
за школску годину

број

2016

Циљ 3: Повећање доступности средњем образовању путем доделе кредита и стипендија ученицима из осетљивих друштвених група
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Однос броја ученика из
осетљивих друштвених
група и укупног броја
ученика који су остварили
право на ученичку
стипендију

проценат

2016

до 10

до 10

до 10

до 10

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

139

500

500

500

Koментар: Извор верификације:
Правилник о ученичким и
студентским кредитима и
стипендијама

Циљ 4: Спречавање раног напуштања система образовања
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број додељених
стимулација ученицима
ромске националне
мањине
Koментар: Извор верификације: Решење
о додели стимулација
ученицима ромске
националне мањине за
школску годину

број

ГЛАВА 26.4 - ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Опште образложење корисника:
Сврха високог образовања јесте да кроз организоване студије и научноистраживачки рад непрекидно обавља трансфер и креирање научних знања и стручних компетенција којима се омогућава у
првом реду, социјални, културни, економски и други напредак наше земље и њених грађана у стално променљивим околностима живота и развоја. Ова делатност је од посебног значаја за Републику
Србију, а део је међународног, посебно европског, образовног, научног односно уметничког простора.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2005 - Високо образовање
Сектор: 20 - Образовање
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне и научноистраживачке делатности. Овим програмом подржана је делатност високошколских
установа: универзитета, факултета, уметничких академија, академија струковних студија и високих струковних школа. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје образовне и
истраживачке активности ка задовољењу развојних потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима. Циљеви високог образовања
дефинисани су Законом и Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020. године.
Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број студената

2015

18006

18733

19108

19108

број студената

2015

35689

37131

37874

37874

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број студената

2015

8132

8461

8630

8630

проценат

2015

14346

14926

15225

15225

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

513

513

1. Број новоуписаних студената на прву
годину мастер студија
Koментар: Извор верификације: Извештај
Универзитета, високе струковне школе

2. Број новоуписаних студената на прву
годину основних студија
Koментар: Извор верификације: Извештај
Универзитета, високе струковне школе

Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
1. Број студената који су завршили мастер
студије
Koментар: Извор верификације: Извештај
Универзитета, високе струковне школе

2. Број студента који су завршили основне
студије
Koментар: Извор верификације: Извештај
Универзитета, високе струковне школе

Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота
Циљна вредност у 2019.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
1. Број студената обухваћених
афирмативним мерама кроз програме
Владе Републике Србије

број студената

2015

483

503

Извор верификације: Извештај

Програмска активност: 0003 - Модернизација инфраструктуре установа високог образовања
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Континуирано праћење потреба за изградњом нових капацитета, стања објеката високошколских установа у грађевинско техничком смислу, анализа
енергетске ефикасности постојећих високошколских објеката, праћење опремљености високошколских објеката и пратећих садржаја као и њихове усаглашености са
важећим нормативима, стандардима и стратегијама развоја високог образовања. У складу са евидентираним потребама покретање одговарајућих процедура за
стварање неопходних услова за реализацију пројеката изградње, реконструкције, санације, адаптације, пројеката унапређења енергетске ефикасности постојећих
објеката, пројеката инвестиционог одржавања објеката високошколских установа, као и реализација пројеката опремања новоизграђених и постојећих
високошколских објеката и садржаја у циљу унапређења просторних и материјалних услова као предуслова за квалитетну реализацију наставе високог образовања.
Приликом реализације пројеката континуирано вршити прилагођавање истих лицима са посебним потребама. У складу са евидентираним потребама покретање
одговарајућих процедура за реализацију пројеката текућих поправки и одржавања објеката и добара у циљу одржања достигнутог нивоа стандарда простора и
опреме.
Циљ 1:Унапређење и одржавање инфраструктуре установа високог образовања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат реализације
свих пројеката обухваћених
програмом НИП-а који се
финансирају из кредита
преко Министарства
привреде (извор 11)
Koментар: Извор верификације: Решење
министра

2. Проценат реализације
свих пројеката обухваћених
Програмом расподеле
инвестиционих средстава
за текућу годину (извор 01)
Koментар: Извор верификације: Решење
министра

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат реализације
пројеката

2014

37

100

100

100

проценат реализације
пројеката

2015

83

92

92

92

Програмска активност: 0004 - Подршка раду Универзитета у Београду
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне и научноистраживачке делатности. Овим програмом подржана је делатност
високошколских установа на Универзитету у Београду. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје образовне и истраживачке активности ка
задовољењу развојних потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима. Циљеви високог образовања дефинисани су
Законом и Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020. године.
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Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број новоуписаних
студената на прву годину
мастер студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

број студената

2015

8545

8890

9068

9068

број студената

2015

17086

17777

18132

18132

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број студената

2015

3914

4071

4152

4152

проценат

2015

7003

7285

7430

7430

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

270

270

2. Број новоуписаних
студената на прву годину
основних студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број студената који су
завршили мастер студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

2. Број студента који су
заврсили основне студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број студената
обухваћених
афирмативним мерама
кроз програме Владе
Републике Србије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

број студената

2015

270

270

Програмска активност: 0005 - Подршка раду Универзитета у Новом Саду
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне и научноистраживачке делатности. Овим програмом подржана је делатност
високошколских установа на Универзитету у Новом Саду. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје образовне и истраживачке активности ка
задовољењу развојних потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима. Циљеви високог образовања дефинисани су
Законом и Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020. године.
Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број новоуписаних
студената на прву годину
мастер студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

број студената

2015

4975

5175

5278

5278

број студената

2015

8404

8743

8918

8918

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број студената

2015

2306

2400

2448

2448

број студената

2015

3690

3839

4606

4606

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

84

84

2. Број новоуписаних
студената на прву годину
основних студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број студената који су
завршили мастер студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

2. Број студента који су
заврсили основне студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број студената
обухваћених
афирмативним мерама
кроз програме Владе
Републике Србије

број студената

2015

84

84

Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе
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Програмска активност: 0006 - Подршка раду Универзитета у Крагујевцу
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне и научноистраживачке делатности. Овим програмом подржана је делатност
високошколских установа на Универзитету у Крагујевцу. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје образовне и истраживачке активности ка
задовољењу развојних потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима. Циљеви високог образовања дефинисани су
Законом и Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020. године.
Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број новоуписаних
студената на прву годину
мастер студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

број студената

2015

1258

1310

1337

1337

број студената

2015

3184

3313

3379

3379

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број студената

2015

639

666

680

680

број студената

2015

1126

1175

1199

1199

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

63

63

2. Број новоуписаних
студената на прву годину
основних студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број студената који су
завршили мастер студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

2. Број студента који су
заврсили основне студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број студената
обухваћених
афирмативним мерама
кроз програме Владе
Републике Србије

број студената

2015

63

63

Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Програмска активност: 0007 - Подршка раду Универзитета у Нишу
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне и научноистраживачке делатности. Овим програмом подржана је делатност
високошколских установа на Универзитету у Нишу. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје образовне и истраживачке активности ка задовољењу
развојних потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима. Циљеви високог образовања дефинисани су Законом и
Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020. године.
Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број новоуписаних
студената на прву годину
мастер студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

2. Број новоуписаних
студената на прву годину
основних студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

број студената

2015

2032

2115

2157

2157

број студената

2015

3985

4146

4229

4229

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број студената

2015

707

737

752

752

број студената

2015

1447

1506

1537

1537

Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број студената који су
завршили мастер студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

2. Број студента који су
завршили основне студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе
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Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број студената
обухваћених
афирмативним мерама
кроз програме Владе
Републике Србије

број студената

2015

87

87

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

87

87

Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Програмска активност: 0008 - Подршка раду Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне и научноистраживачке делатности. Овим програмом подржана је делатност
високошколских установа на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје
образовне и истраживачке активности ка задовољењу развојних потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима.
Циљеви високог образовања дефинисани су Законом и Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020. године.
Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број новоуписаних
студената на прву годину
мастер студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број студената

2015

626

655

668

668

број студената

2015

1422

1481

1511

1511

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број студената

2015

238

250

255

255

број студената

2015

577

602

615

615

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

33

33

2. Број новоуписаних
студената на прву годину
основних студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број студената који су
завршили мастер студије
Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

2. Број студента који су
завршили основне студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број студената
обухваћених
афирмативним мерама
кроз програме Владе
Републике Србије

број студената

2015

33

33

Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Програмска активност: 0009 - Подршка раду Државног универзитета у Новом Пазару
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне и научноистраживачке делатности. Овим програмом подржана је делатност
високошколских установа на Државни универзитету у Новом Пазару. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје образовне и истраживачке
активности ка задовољењу развојних потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима. Циљеви високог образовања
дефинисани су Законом и Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020. године.
Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број новоуписаних
студената на прву годину
мастер студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

2. Број новоуписаних
студената на прву годину
основних студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

број студената

2015

151

160

165

165

број студената

2015

1187

1236

1261

1261

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

101

108

111

111

Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број студената који су
завршили мастер студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

број студената
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2. Број студента који су
завршили основне студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

2015

2015

210

220

Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број студената
обухваћених
афирмативним мерама
кроз програме Владе
Републике Србије

број студената

2015

21

21

225

225

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

21

21

Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Програмска активност: 0010 - Подршка раду Универзитета уметности
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне и научноистраживачке делатности. Овим програмом подржана је делатност
високошколских установа на Универзитету уметности. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје образовне и истраживачке активности ка
задовољењу развојних потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима. Циљеви високог образовања дефинисани су
Законом и Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020. године.
Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. . Број новоуписаних
студената на прву годину
основних студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

број студената

2015

421

440

449

449

број студената

2015

419

438

447

447

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број студената

2015

227

237

242

242

број студената

2015

293

307

315

315

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

9

9

2. Број новоуписаних
студената на прву годину
мастер студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број студената који су
завршили мастер студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

2. Број студента који су
завршили основне студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број студената
обухваћених
афирмативним мерама
кроз програме Владе
Републике Србије

број студената

2015

9

9

Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Програмска активност: 0011 - Подршка раду високих школа
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне, научноистраживачке делатности и сарадњу са привредом. Овим програмом
подржана је делатност високих школа. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје образовне и истраживачке активности ка задовољењу развојних
потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима. Циљеви високог образовања дефинисани су Законом и Стратегијом
образовања у Републици Србији до 2020. године.
Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број новоуписаних
студената на прву годину
основних студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

број студената

2015

15403

16035

16355

16355

број студената

2015

2796

2909

2970

2970

2. Број новоуписаних
студената на прву годину
специјалистичких студија
Koментар: Извор верификације:
Извештај високе струковне
школе
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Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број студената

2015

2145

2245

2290

2290

број студената

2015

6839

7150

7300

7300

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

195

195

1. Број студената који су
завршили специјалистичке
студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај високе струковне
школе

2. Број студента који су
завршили основне студије
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број студената
обухваћених
афирмативним мерама
кроз програме Владе
Републике Србије

број студената

2015

195

195

Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета,
високе струковне школе

Програмска активност: 0012 - Подршка отворености високог образовања
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Овом активношћу је подржана размена наставника и студената кроз међународне споразуме и програме сарадње, и пројекте „Свет у Србијиˮ, „Србија за Србе
из регионаˮ и „ЦЕЕПУС“.
Циљ 1:Подршка мобилности студената и професора и сарадњи високошколских установа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број стипендијских
месеци за наставнике у
оквиру пројекта ЦЕПУС
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета

2. Број стипендијских
месеци за студенте у
оквиру пројекта ЦЕПУС
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

100

100

100

100

број

2015

100

100

100

100

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Афирмисање домаћих високошколских установа и јачање односа са дијаспором
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број активних студената у
протеклој школској години
у пројекту “Свет у Србији”
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарства

2. Број активних студената у
протеклој школској години
у пројекту “Србија за Србе
из региона”
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарства

3. Број наставника
обухваћених програмима
“Свет у Србији” и “Србија за
Србе из региона”
Koментар: Извор верификације:
Извештај Министарства

број

2015

150

190

210

број

2015

70

110

130

број

2015

5

5

5

5

Програмска активност: 0013 - Подршка реализацији докторских студија
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне, научноистраживачке делатности и сарадњу са привредом. Овим програмом
подржана је делатност високих школа. Средства која високошколска установа, односно високошколска јединица оствари, изузев средстава која обезбеђује
Република, чине сопствени приход те високошколске установе, односно јединице. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје образовне и
истраживачке активности ка задовољењу развојних потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима. Циљеви високог
образовања дефинисани су Законом и Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020. године.
Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број новоуписаних
студената на прву годину
докторских академских
студија

број

2015

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2438

2536

2587

2587

Извор верификације:
Извештаји Универзитета
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Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број студената који су
завршили докторске
академске студије
Koментар: Извор верификације:
Извештаји Универзитета

број

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

746

776

792

792

Програмска активност: 0014 - Развој високог образовања
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о високом образовању
Опис: Програмска активност обухвата реформу система високог образовања кроз развој компетенција наставника и сарадника, развој нових студијских програма
који прате потребе тржишта, унапређење услова за наставу и учење студената, развој дуалног образовања и повезивање високошколских установа са привредом,
развој предузетничких вештина и креативности студената.
Циљ 1:Подршка развоју нових и иновирању постојећих предмета у оквиру акредитованих студијских програма
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број одабраних пројеката
на Јавном конкурсу
Koментар: Извор верификације: Решење

2. Број поднетих захтева за
пријаву и учешће у
пројектима на Јавном
конкурсу

број

2016

0

65

75

85

број захтева

2016

0

170

185

200

Извор верификације:
Извештаји

Пројекат: 4006 - Подршка реализацији мастер студија на унииверзитетима
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о високом образовању.
Опис: Обављање делатности из области високог образовања врши се кроз образовне, научноистраживачке делатности и сарадњу са привредом. Овим програмом
подржана је делатност високих школа. Средства која високошколска установа, односно високошколска јединица оствари, изузев средстава која обезбеђује
Република, чине сопствени приход те високошколске установе, односно јединице. Систем високог образовања у првом реду усмерава своје образовне и
истраживачке активности ка задовољењу развојних потреба привреде и друштва у Републици Србији. Високо образовање је отворено према свима. Циљеви
високого бразовања дефинисани су Законом и Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020.
Циљ 1:Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број новоуписаних
студената на прву годину
мастер студија при
универзитету
Koментар: Извор верификације:
Извештај Универзитета
Високе струковне школе

број студената

Циљ 2: Повећање ефикасности студирања
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

0

44

44

44

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

0

26

29

32

1. Број студената који су
завршили мастер студије
уписаних при универзитету
Извор верификације:
Извештај Универзитета
високе струковне школе

број студената

ГЛАВА 26.5 - СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
Опште образложење корисника:
Студентски стандард је организована делатност којим се у области образовања и васпитања обезбеђују додатни услови за доступније, ефикасније и квалитетније образовање студената. Има за циљ
стварање материјалних, култутрних, социјалних, здравствених и других услова којима се подстиче стицање образовања, друштвена укљученост и свестрани развој личности студента. У установама
студентског стандарда студенти остварују право на смештај, исхрану, студентски кредит, студентску стипендију, стипендију за изузетно надарене студенте, одмор и опоравак,културне, уметничке,
спортске и рекреативне активности и нформисање.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Сектор: 20 - Образовање
Опис: Програм укључује активности које се односе на делатност студентског стандарда. У установама студентског стандарда, чији је оснивач Република, из буџета се финансирају
запослени – зараде, доприноси, социјална давања, накнаде, награде, целокупна делатност - материјални трошкови за реализацију смештаја, исхране, одмора и опоравка, културноуметничких и спортско-рекреативних активности, хигијенско-санитарни надзор ресторана и домова (У местима где нема установа студентског стандарда, а има високошколских установа,
део капацитета ученичких домова се опредељује за исхрану и смештај студената или се јавном набавком врши избор угоститеља за пружање услуге исхране студената).
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Циљ 1:Повећање доступности високог образовања путем подршке студентском стандарду
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2016

78

80

80

80

проценат

2016

48

50

50

50

1. Oднос капацитета студентских домова и
броја студената који испуњавају услове за
коришћење домова
Koментар: Извор верификације: Годишњи извештај о
раду

2. Однос броја студената који остваре
право на студентски кредит и
пријављеног броја студената
Koментар: Извор верификације: Решење о додели
студентског кредита за школску годину

Програмска активност: 0004 - Систем установа студентског стандарда
Програм коме припада: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Правни основ: Закон о ученичком и студентском стандарду
Опис: Студентски стандард је организована делатност којим се у области образовања и васпитања обезбеђују додатни услови за доступније, ефикасније и
квалитетније образовање студената. Има за циљ стварање материјалних, култутрних, социјалних, здравствених и других услова којима се подстиче стицање
образовања, друштвена укљученост и свестрани развој личности студента. У установама студентског стандарда студенти остварују право на смештај, исхрану,
одмор и опоравак.
Циљ 1:Обезбеђивање услова за наставак шкловања студентима чије пребивалиште није у седишту високошколске установе у којој студирају
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број студената који
користе услуге смештаја
Koментар: Извор верификације: Конкурс
за пријем студената
високошколских установа у
РС у установе за смештај и
исхрану студената за
школску годину

број

2016

17956

17953

18117

18117

проценат

2016

40000

40000

40000

40000

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

до 10

до 10

до 10

2. Број студената који
користе услуге исхране
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај о раду

Циљ 2: Обезбеђивање услова за наставак школовања ученицима из осетљивих друштвених група
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Однос броја студената
из осетљивих друштвених
група и укупног броја
студената, који користе
услуге смештаја
Koментар: Извор верификације:
Правилник о смештају и
исхрани ученика и студената

проценат

2016

до 10

Програмска активност: 0005 - Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда
Програм коме припада: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Правни основ: Закон о ученичком и студентском стандарду, ЦЕБ - Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Банке за развој Савета
Европе, KFW - Закон о потврђивању споразума о зајму између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије.
Опис: Континуирано праћење потреба за изградњом нових капацитета, стања постојећих објеката установа студентског стандарда у грађевинско техничком смислу,
анализа енергетске ефикасности постојећих објеката, праћење опремљености објеката и пратећих садржаја као и њихове усаглашености са важећим нормативима и
стандардима. У складу са евидентираним потребама покретање одговарајућих процедура за стварање неопходних услова за реализацију пројеката изградње,
реконструкције, санације, адаптације, пројеката унапређења енергетске ефикасности постојећих објеката, пројеката инвестиционог одржавања објеката студентског
стандарда, као и реализација пројеката опремања новоизграђених и постојећих објеката и садржаја у циљу унапређења просторних и материјалних услова.
Приликом реализације пројеката континуирано вршити прилагођавање истих лицима са посебним потребама. У складу са евидентираним потребама покретање
одговарајућих процедура за реализацију пројеката текућих поправки и одржавања објеката и добара у циљу одржања достигнутог нивоа стандарда простора и
опреме.
Циљ 1:Унапређење и одржавање инфраструктуре установа студентског стандарда
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат реализације
свих пројеката обухваћених
програмом НИП-а који се
финансирају из кредита
преко Министарства
привреде-извор 11

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат реализованих
пројеката

2016

0

0

0

0

проценат реализације
пројеката

2016

93

0

0

0

Koментар: Извор верификације: Решење
министра

2. Проценат реализације
свих пројеката обухваћених
Програмом расподеле
инвестиционих средстава
за текућу годину-извор 01
Koментар: Извор верификације: Решење
министра
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3. Проценат реализације
свих пројеката студентског
стандарда обухваћених
Пројектом ''Образовање за
социјалну инклузију'' који
се финансирају из кредита
ЦЕБ (компонента А)-извор
11

проценат реализованих
пројеката

2016

80

0

0

0

Koментар: Извор верификације: Решење
министра

Програмска активност: 0006 - Индивидуална помоћ студентима
Програм коме припада: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Правни основ: Закон о ученичком и студентском стандарду
Опис: Студентске стипендије су вид индивидуалне помоћи за одличне студенте, од друге године студија, са просечном оценом изнад 9 , без обзира на материјални
статус и не враћају се. Стипендије за изузетно надарене додељују се студентима који, поред успеха, положе униформни тест за ову намену. Студентски кредит је
вид помоћи студентима на коју имају право студенти држављани Републике Србије. Студенти од прве године основних студија остварују право на студентски кредит,
ако током студирања нису губили више од једне године студирања. Критеријуми за студентски кредит су постигнути резултати током школовања и приходи по
члану породице. Корисник студентског кредита обавезан је да врати примљени износ кредита са каматом у складу са законом.

Циљ 1:Стимулисање одличних студената путем доделе стипендија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број студентских
стипендија
Koментар: Извор верификације: Решење
о додели студентских
стипендија за школску
годину

број

2016

9087

9200

9200

9200

број

2016

417

700

700

700

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

11656

11700

11700

11700

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

до 10

до 10

2. Број студентских
стипендија за изузетно
надарене студенте
Koментар: Извор верификације: Решење
о додели студентских
стипендијаза изузетно
надарене студенте за
школску годину

Циљ 2: Повећање доступности високом образовању путем доделе кредита
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број студентских кредита
Koментар: Извор верификације: Решење
о додели студентских
кредита за школску годину

број

2016

Циљ 3: Повећање доступности високог образовања путем доделе стипендија и кредита осетљивим друштвеним групама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Однос бројастудената из
осетљивих друштвених
група и укупног броја
студената који су
остварили право на
студентски кредит, односно
стипендију, за школску
годину

проценат

2016

до 10

до 10

Koментар:
Извор верификације:
Правилник о смештају и
исхрани ученика и студената

Програмска активност: 0007 - Унапређење студентског стваралаштва
Програм коме припада: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената
Правни основ: Закон о ученичком и студентском стандарду
Опис: Културно-забавне активности, информисање, издавачка делатност и спортске активности студената организоване су кроз програме које реализују установе
културе и програме и делове програма академских културно-уметничких друштава, универзитетских спортских савеза, здравствено-потпорних удружења и
студентских асоцијација и организација, за које је, јавним конкурсом, утврђено да су од општег интереса за студентску популацију.
Циљ 1:Унапређење студентског стваралаштва
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

1500

1600

1600

1600

број

2016

100

120

120

120

1. Број реализованих
програма у установама
културе
Koментар: Извор верификације:
годишњи извештај о раду
установа

2. Број реализованих
програма студентских
удружења
Koментар: Извор верификације: Уговор
о додели дотације
студентском удружењу за
реализацију програма од
општег интереса за
буџетску годину
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ГЛАВА 26.6 - ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Опште образложење корисника:
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,бр. 88/2017) прописано је да Република Србија оснива Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту:
Завод) ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања за обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању. Одлука Владе о оснивању Завода објављена је у Службеном гласнику Републике Србије број 73 од 25. јуна 2004, 5 од 22. јануара 2014,
45 од 22. маја 2015.
На оснивање, организацију и рад Завода за унапређивање образовања и васпитања примењују се прописи о јавним службама. О промени назива, седишта и статусној промени Завода одлучује Влада.
На Статут и Годишњи план и програм рада Завода сагласност даје Влада.
Завод је уписан у регистар Привредног суда у Београду, решењем Трговинског суда у Београду број Фи 8518/04 од 23. августа 2004.
Свој рад, планове и програме рада Завод усаглашава са утврђеним правцима развоја образовања и васпитања, стратегијама Владе које се односе на образовање и васпитање, планским актима
Министарства, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих и активностима које се односе на европске интеграције.
Средства за оснивање и рад Завода се обезбеђују из буџета Републике Србије, донација и сопствених прихода.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Сектор: 20 - Образовање
Главни носилац: 13700 - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Програмска активност: 0005 - Развој програма и уџбеника
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о основној школи; Закон о средњој школи; Закон о уџбеницима и другим наставним
средствима.
Опис: Активности усмерене на континуирано унапређивање квалитета програма наставе и учења, програма других облика образовно-васпитног рада, уџбеника и
других наставних средстава и аката из надлежности Министарства.
Циљ 1:Унапређивања општег образовања и васпитања у основној школи. гимназији и средњим стручним школама.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1.Број припремљених
програма обуке за јачање
васпитне функције основне
и средње школе.
Извор верификације: :
Интерна архива
докумената, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Инфоматор о раду ЗУОВ
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu), Архива
Министарства просвете
науке и технолошког развоја
РС

број

2018

0

3

0

0

број

2018

213

300

150

150

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

400

400

400

400

2. Број припремљених
планова и програма
наставе и учења
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
, Годишњи Извештај за
Владу РС, Инфоматор о раду
ЗУОВ
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu), Просветни
гласници РС, Архива
Министарства просвете
науке и технолошког развоја
РС

Циљ 2: Унапређивање квалитета уџбеника и других наставних средстава.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број стручних
оцена/мишљења квалитета
уџбеника
Koментар: Написане
стручне оцене за све
уџбенике и друга наст.
средства које
Министарство проследи
Заводу у оквиру поступка за
одобравање.
Извор верификације:
Интерна архива докумената
,Сајт Завода, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Инфоматор о раду
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu),, Архива
Министарства просвете
науке и технолошког развоја
РС,

број

2018

Програмска активност: 0006 - Стручно образовање и образовање одраслих
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о средњем образовању и васпитању; Закон о уџбеницима; Закон о образовању одраслих
Опис: Припрема наставних планова и програма свих облика стручног образовања, припрема програма и инструмената завршних испита свих облика стручног
образовања, припрема потребних докумената и подзаконских аката за образовање одраслих, специјалистичког и мајсторског образовања и за друге облике
стручног образовања; припрема листе образовних профила; припрема мреже стручних школа и школа за образовање одраслих и праћење њене целисходности.
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Циљ 1:Припрема наставних планова и програма заснованих на стандардима квалификација
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број прегледаних
уџбеника за стручне
предмете за које је дата
стручна оцена квалитета
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
, Годишњи Извештај за
Владу РС, Инфоматор о раду
ЗУОВ
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu), Архива
Министарства просвете
науке и технолошког развоја
РС

број

2018

105

20

20

0

број

2018

95

15

15

0

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број припремљених
наставних планова,
програма и подзаконских
аката за образовне
профиле
Koментар: Број наставних
планова и програма који су
засновани на утврђеним
стандардима
квалификација, а који су
усвојени од стране ССООО и
објављени у Просветном
гласнику
Извор верификације:
Интерна архива докумената
, Годишњи Извештај за
Владу РС, Инфоматор о раду
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu), Просветни
гласници РС, Архива
Министарства просвете
науке и технолошког развоја
РС, Записници са састанака
Савета за средње стручно
образовање, веб сајт Завода
http://www.zuov.gov.rs/nastav
ni-planovi/

Циљ 2: Унапређивање квалитета система испита у средњем стручном образовању
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број припремљених
приручника за полагање
завршних и матурских
испита
Koментар: Приручници за
завршни и матурски испит
се развијају на српском
језику и језику националних
мањина. У себи садрже и
збирке задатака од којих ће
се формирати тестови за
полагање завршног и
матурског испита
Извор верификације:
Интерна архива докумената
, Годишњи Извештај за
Владу РС, Инфоматор о раду
ЗУОВ
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu), Просветни
гласници РС, Архива
Министарства просвете
науке и технолошког развоја
РС, веб сајт Завода
http://www.zuov.gov.rs/zavrsni
-ispit-i-matura/

број

2018

35

24

24

0

број

2018

47

39

39

0

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

500

50

50

0

2. Број припремљених
програма завршних и
матурских испита
заснованих на стандардима
квалификација према
Националном каталогу
квалификација за нивое 15
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
, Годишњи Извештај за
Владу РС, Инфоматор о раду
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu), Просветни
гласници РС, Архива
Министарства просвете
науке и технолошког развоја
РС, веб сајт Завода
http://www.zuov.gov.rs/zavrsni
-ispit-i-matura/

Циљ 3: Имплеметација делова Закона о образовању одраслих
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број прегледаних обука
(осталих облика стручног
образовања) и датих
мишљења
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
, Годишњи Извештај за
Владу РС, Инфоматор о раду
ЗУОВ

број
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Програмска активност: 0007 - Професионални развој запослених у образовању
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања
Опис: Анализа и реорганизација система стручне потпоре наставницима и унапређивање система усавршавања наставника
Циљ 1:Одобравање програма и осталих облика сталног стручног усавршања запослених у образовању и праћење њихове реализације
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број одобрених програма
и стручних скупова
Koментар: Извор верификације:
Објављен Каталог програма
(електронска варијанта) на
сајту Завода, као и листа
одобрених скупова

број

2018

1022+110

1022+200

1022+200

800+200

број

2018

20+600

55+990

55+990

55+990

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број посредно и
непосредно праћених
програма и стручних
скупова
Koментар: Извор верификације:
Извештаји одржаних
програма и стручних
скупова- сајт Завода

Циљ 2: Унапређивање квалитета рада образовно-васпитних установа и васпитно-образовних установа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број запослених у
установама којима је
пружена стручна подршка
Koментар: 5% установа које
су учествовале у обукама
(менторство, планирање
стручног усавршавања и
имплементирање)
Извор верификације:
Извештаји о броју одржаних
обука, као и броју обучених
полазника, линкови на којима
се налазе материјали за
реализаторе и полазнике
обука

број

2016

1500

1500

1500

500

број

2018

20000

20000

20000

5000

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

120

200

250

400

2. Број запослених у
установама којима је
пружена стручна подршка.
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о броју одржаних
обука, као и броју обучених
полазника, линкови на којима
се налазе материјали за
реализаторе и полазнике
обука

Циљ 3: Конкурс „Сазнали на семинару и применили у пракси“
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број објављених радова у
бази на сајту Завода
Koментар: Извор верификације: сајт
Завода- база радова

број

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о образовању одраслих
Опис: Пројекат има за циљ побољшање капацитета актера стручног образовања и обука (ВЕТ) у подунавским земљама, кроз јачање националних и међународних
партнерстава, омогућавајући им да створе систем којим се смањује диспаритет између квалификација и потреба тржишта рада. До краја пројекта, ВЕТ актери ће
бити опремљени структурираним знањима и алатима заснованим на заједничким искуствима, што ће довести до повећања капацитета свих актера у стручном
образовању. Ово ће се постићи кроз: критичку анализу постојећих шема ВЕТ, доношење стратегије о реформи приправничког стажа, препоруке о томе како
интегрисати лекције других земаља у националним системима обуке, доношење приручника и водича, студијске посете, размену особља, радионицa за изградњу
капацитета, стручне скупове и конференције.
Циљ 1: Јачање капацитета запослених у ЗУОВ-Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

5

1

1. 1. Студијско путовање за
саветнике Центра
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
, Годишњи Извештај за
Владу РС, Инфоматор о раду
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu), веб сајт
Завода
http://www.zuov.gov.rs/interre
g/

број

2017

10
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Циљна вредност у 2021.
год.

2. 2. Обуке релевантних
партнера у систему
стручног образовања ради
повећања ефикасности
система
Извор верификације:
Интерна архива докумената
, Годишњи Извештај за
Владу РС, Инфоматор о раду
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu), веб сајт
Завода
http://www.zuov.gov.rs/interre
g/

број

2017

Циљ 2: Израда материјала (веб платформа,приручници, водичи)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

4

2

2

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Припремљени водичи и
приручници.
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
, Годишњи Извештај за
Владу РС, Инфоматор о раду
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu), веб сајт
Завода
http://www.zuov.gov.rs/interre
g/, штампани материјал

број

2017

0

1

2

број

2017

0

0

1

2. Успостављена веб
платформа намењена свим
партнерима у систему
стручног образовања и
обука
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
, Годишњи Извештај за
Владу РС, Инфоматор о раду
(http://http://www.zuov.gov.rs
/izvestaj-o-radu), веб сајт
Завода
http://www.zuov.gov.rs/interre
g/, веб платформа

ГЛАВА 26.7 - ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРAЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Опште образложење корисника:
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.
73/04, 5/14 и 45/15), ради обављања развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, у даљем тексту: Закон) ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања.
На основу члана 43. Закона, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода.
Завод обавља следеће стручне послове:
– израђује образовне стандарде;
– развија стандарде квалитета рада установа;
– учествује у спољашњем вредновању рада установа;
– развија методологију и инструменте за самовредновање и спољашње вредновање рада установа;
– развија и остварује програме обука у области самовредновања;
– развија и остварује програме обуке за процену педагошке додате вредности школе као показатеља квалитета рада установе;
– развија и остварује програме обука у области праћења напредовања ученика и оцењивања припрема и објављује публикације из области осигурања квалитета рада установа;
– припрема публикације из области спољашњег вредновања система, самовредновања установа и промоције квалитета установа.
– учествује у планирању стратегије и методологије спровођења испита;
– конструише задатке, тестове, испитне материјале;
– припрема предлог програма испита;
– објављује испитне каталоге;
– израђује и публикује радне материјале и приручнике за припремање испита;
– учествује у организацији и спровођењу свих врста националних испитивања укључујући завршни испит у основном образовању и матуру у средњем образовању и васпитању за општеобразовне
предмете;
– пружа стручну помоћ и подршку у припреми стручне и уметничке матуре;
– учествује у изради извештаја о резултатима националних испитивања;
– развија и остварује програме обука за квалитетну припрему и спровођење свих фаза испита;
– израђује и одржава банке задатака за национална испитивања.
– учествује у планирању стратегије и методологије спољашњег вредновања система образовања и васпитања;
– учествује у спровођењу међународних и других истраживања од значаја за квалитет образовања и васпитања;
– припрема и спроводи истраживачки рад у подручју образовних мерења, спољашњег проверавања остварености стандарда постигнућа ученика и додате вредности у образовању и васпитању;
– анализира и статистички обрађује, припрема и објављује извештаје о резултатима испита, спољашњег вредновања установа и других истраживања у области образовања и васпитања;
– спроводи истраживачке и евалуационе студије у области образовања и васпитања;
– предлаже Министарству мере за унапређивање квалитета образовања и васпитања на основу резултата истраживања и анализе квалитета испита и испитивања;
– спроводи вредновање огледа у образовању и васпитању.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Сектор: 20 - Образовање
Главни носилац: 13700 - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Програмска активност: 0008 - Осигурање квалитета у систему образовања
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о основном образовању.
Опис: Обављање стручних послова који се односе на систем осигурања квалитета образовања кроз евалуациона истраживања (национални испити и тестирања) и
екстерног вредновања квалитета рада установа, развој општих стандарда постигнућа чија је сврха унапређење учења кроз усмеравање на кључне компетенције и
реализација завршног испита.
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Циљ 1:Унапређен систем осигурања квалитета спољашњег вредновања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број докумената који се
односе на ревизију
стандарда и процедуре
вредновања квалитета рада
установа
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
према систему ИСО
9001:2008, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Инфоматор о раду,

број

2016

2

2

2

2

број

2015

5

3

3

3

2. Број посећених или
реализованих семинара за
оснаживање компетенција
екстерних евалуатора и
просветних саветника и
саветника спољних
сарадника за хоризонтално
учење, вредновање и
стручно-педагошки надзор.
Koментар: Оснаживање се
спроводи кроз организацију и
похађање семинара и обука
око 130 евалуатора, као и
кроз међународну и
регионалну сарадњу са
сличним институцијама.
Извор верификације:
Интерна архива докумената
према систему ИСО
9001:2008, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Инфоматор о раду

Циљ 2: Припремање програма и инструмената за завршни испит и реализација завршног испита у основном образовању и припремање програма и инструмената опште и уметничке матуре у општем
средњем и уметничком образовању и васпитању (на српском језику и језицима националних мањина).
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број тестова за припрему
ученика за полагање опште
и уметничке матуре из
наставних предмета
релевантних за општу и
уметничку матуру.
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
према систему ИСО
9001:2008, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Инфоматор о раду

број

2016

2

50

100

150

број

2015

90

93

93

93

2. Број сачињених тестова
који задовољавају
критеријуме ваљаности и
поузданости, базирани на
образовним стандардима
употребљени су у
процесима припреме и
реализације завршног
испита у основном
образовању.
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
према систему ИСО
9001:2008, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Извештај републичке
комисије за завршни испит,
Инфоматор о раду

Циљ 3: Развој стандарда постигнућа ученика по предметима и нивоима образовања.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

6

1

0

1

1. Број стандарддокумената постигнућа
ученика за крај основног и
крај средњег образовања
обраовања
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
према систему ИСО
9001:2008, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Инфоматор о раду ,
Записници са састанака
Националног просветног
савета, Службени Гласник
РС.

Програмска активност: 0009 - Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања
Опис: Организовање активности из домена пружања стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и
посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика.
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Циљ 1:Унапређивање културе вредновања ученичких постигнућа и самовредновања у установи
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број сачињених
приручника и радних
материјала за јачање
капацитета наставника и
установа у функцији развоја
установе након спољашњег
вредновања.
Извор верификације:
Интерна архива докумената
према систему ИСО
9001:2008, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Инфоматор о раду
(http://www.ceo.edu.rs/inform
ator-o-radu), Архива
реализованих семинара за
стручно усавршавање
Завода за унапређивање
образовања и васпитања.

број

2018

2

2

2

2

број

2015

20

25

25

25

2. Број реализованих
семинара за оснаживање
наставника за праћење,
вредновање и оцењивање
ученичких постигнућа
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
према систему ИСО
9001:2008, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Инфоматор о раду
(http://www.ceo.edu.rs/inform
ator-o-radu), Архива
реализованих семинара за
стручно усавршавање
Завода за унапређивање
образовања и васпитања.

Програмска активност: 0010 - Истраживање и вредновање у образовању
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о јавним службама
Опис: Организовање активности из домена националних испитивања и пружања стручне подршке систему (ресорном министарству и саветима) и установама у
погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање
материјала за унапређивање наставе и учења. Програм треба да допринесе да се образовна политика и пракса развијају и формулишу уз веће коришћење
одговарајућих квантитативних и квалитативних доказа добијених из истраживања, као и да се конкретне повратне информације из наставне праксе користе на
нивоу учионице. Развој система за коришћење информација о резултатима истраживања на различитим нивоима за потребе развоја установа и система
образовања и васпитавања.
Циљ 1:Процена остварености стандарда постигнућа ученика у основном и средњем образовању
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број тестираних ученика
и ученица на националном
тестирању којим се
проверава степен
остварености циљева и
исхода учења. Приликом
узорковања водиће се
рачуна о приближно истој
заступљености ученика и
ученица
Извор верификације:
Интерна архива докумената
према систему ИСО
9001:2008, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Информатор о раду
(http://www.ceo.edu.rs/inform
ator-o-radu).

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

0

4000

4000

4000

број

2017

4

4

4

4

2. Број
тестова/инструмената који
се користе у оквиру
националног тестирања
којим се проверава степен
остварености циљева
општих и посебних
стандарда постигнућа
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
према систему ИСО
9001:2008, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Информатор о раду
(http://www.ceo.edu.rs/inform
ator-o-radu).
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Циљ 2: Спровођење аналитичко-истраживачке активности у функцији пружања стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја и надлежним саветима у области осигурања
квалитета образовања и васпитања.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број извештаја који се
припремају на основу
података прикупљених на
узорку школа у циљу
доношења одлука за
унапређивање система
образовања заснованих на
подацима.
Koментар: Извор верификације:
Интерна архива докумената
према систему ИСО
9001:2008, Годишњи
Извештај за Владу РС,
Информатор о раду
(http://www.ceo.edu.rs/inform
ator-o-radu), Архива
Министарства провете
науке и технолошког развоја
РС, Записници са састанака
Савета за средње стручно
образовање, веб сајт Завода
http://www.ceo.edu.rs/publika
cije

број

2014

8

4

4

4

Раздео 27
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Опште образложење корисника:
Финансијски план Министарства здравља обухвата следеће области: уређење и надзор у области здравства, превентивнa здравственa заштитa, развој квалитета и доступности здравствене заштите,
развој инфраструктуре здравствених установа,подршка оставрењу права из обавезног здравственог осигурања, превенција и конбтрола водећих хроничних незаразних болести . Главни циљ је
очување и унапређење здравља становништва Србије и одрживост система здравствене заштите, а исти је дефинисан у складу са циљевима здравствене политике и то: очување и унапређење
здравственог стања становништва Србије и јачање здравственог потенцијала нације, правичан и једнак приступ здравственој заштити свим грађанима Србије за исте потребе, као и унапређења
здравствене заштите угрожених популација, постављање корисника (пацијента) у центар система здравствене заштите, одрживост здравственог система, уз транспарентност и селективну
децентрализацију у области управљања ресурсима и ширење извора и начина финансирања, побољшање функционисања, ефикасности и квалитета здравственог система уз дефинисање посебних
националних програма у области кадрова мреже институција, технологије и медицинског снабдевања, дефинисање улоге у пружању здравствених услуга становништву и унапређење кадровске базе
здравствене заштите (хумани ресурси за здравље).
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1801 - Уређење и надзор у области здравства
Сектор: 18 - Здравство
Опис: Програм обухавата активности које се односе на уређење здравственог система тј. система здравствене заштите; система обавезног здравственог соигурања; других облика
здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о
обавезном социјалном осигурању; садржај здравствене заштите, праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно
усавршавање и специјализације здравствених радника; обезбеђивање здравствене заштите из јавних прихода укључујући финансирање и процену потреба; обезбеђивање здравствене
заштите странаца и др.; организацију инспекцијског надзора над радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица за које је посебним законом утврђено да обављају
одређене послове здравствене делатности, односно контролу примене Закона о здравственој заштити као и других прописа из области здравља; послове унутрашњег надзора над
имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у областима под санитарним надзором; послове надзора у области производње и промета лекова и
медицинских средстава, спровођење међународних споразума и пројеката и међународну сарадњу у области лекова и дрога и др.

Циљ 1:Повећање задовољства корисника у здравственим установама
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

4,52

4,54

4,55

4.55

проценат

2015

3,96

4,10

4,20

4.20

1. Оцена општег задовољства услугама
лекара током боравка у болници
Извор верификације: Извештај БатутаАнализа задовољства корисника
здравственом заштитом у државним
здравственим установама Републике Србије

2. Средња оцена општег задовољства
корисника у установама примарне
здравствене заштите
Извор верификације: Извештај Института
за јавно здравље М.Јовановић Батут

Програмска активност: 0001 - Уређење здравственог система
Програм коме припада: 1801 - Уређење и надзор у области здравства
Правни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о здравственом осигурању; Закон о државној управи; Закон о коморама здравствених радника; Закон о јавном
здрављу; Закон о Црвеном крсту Србије; Закон о безбедности саобраћаја на путевима
Опис: Ова програмска активност покрива функције у областима везаним за уређење здравственог система тј. система здравствене заштите, система обавезног
здравственог осигурања, других облика здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање, ближе уређивање права из здравственог осигурања,
учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању, садржаја здравствене заштите, очување и унапређење
здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва, организацију здравствене заштите, стручно усавршавање и
специјализације здравствених радника и др.
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Циљ 1:Унапређење здравствене заштите кроз стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. % кандидата који су
положили стручни испит за
здравствене раднике и
здравствене сараднике са
високом стручном спремом

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

95

98

99

99

број

2016

211

214

214

214

Извор верификације:
Извештај о раду

2. Број лекара специјалиста
на 100.000 становника
Извор верификације:
Извештај Батута

Програмска активност: 0002 - Надзор здравствених установа
Програм коме припада: 1801 - Уређење и надзор у области здравства
Правни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о здравственом осигурању; Закон о правима пацијената; Закон о коморама здравствених радника; Закон о
Црвеном крсту
Опис: Овај програмска активност обухвата организацију инспекцијског надзора над радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица за које је
посебним законом утврђено да обављају одређене послове здравствене делатности, односно контролу примене Закона о здравственој заштити као и других
прописа из области здравља. Вршење послова здравствене инспекције обезбеђује Република, а надзор врши Министарство здравља, преко здравствених
инспектора, у поступцима који се спроводе у оквиру редовних планских активности или због ванредних околности. Редовни надзори и надзори организовани због
ванредних околности (по захтеву грађана, других државних органа или других правних лица) спроводе се у потпуности у законском року. Здравствена инспекција
врши надзор и над спровођењем провере квалитета стручног рада (унутрашњом и спољном провером) здравствених установа, приватне праксе, здравствених
радника и здравствених сарадника. Осим наведеног, овом програмском активношћу је обухваћен и: преглед простора и опреме, као и провера услова за оснивање,
почетак рада и обављање здравствене делатности у здравственим установама и приватној пракси, утврђивање испуњености услова за обављање прекида трудноће
у гинеколошким ординацијама, утврђивање испуњености услова за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације и др.

Циљ 1:Одрживост квалитета у пружању здравствене заштите кроз испуњеност услова при почетку рада
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број решења за почетак
рада и обављање
здравствене делатности у
здравственим установама,
приватној пракси и другим
правним лицима која могу
да обављају здравствену
делатност

број

2015

1000

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1000

1000

1000

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај о раду

Циљ 2: Одрживост квалитета у пружању здравствене заштите вршењем редовног и ванредног унспекцијског надзора здравствених установа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Стопа уочених
неправилности у укупноом
броју извршених контрола
Извор верификације:
извештај здравствене
инспекције

%

2016

10,7

10

10

10

број

2016

62,85

59

58

58

2. Учешће ванредних
контрола у укуоном броју
извршених контрола
Извор верификације:
извештај здравствене
инспекције

Програмска активност: 0003 - Санитарни надзор
Програм коме припада: 1801 - Уређење и надзор у области здравства
Правни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о безбедности хране; Закон о санитарном надзору; Закон о здравственој исправности предмета опште употребе;
Закон о заштити становништва од заразних болести; Закон о водама; Закон о јавном здрављу;Закон о инспекцијском надзору; Закон о тржишном надзору; Закона о
заштити потрошача; Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму; Закона о туризму; Закона о општој безбедности производа.
Опис: У области санитарног надзора, врше се послови унутрашњег надзора над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у
областима под санитарним надзором, израђују се записници са предлогом мера, израђују се записници о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у
Одељењу из области под санитарним надзором, периодично , годишње и по утврђеном стању предлаже се министру предузимање одговарајућих мера, израђује се
стручно мишљење за израду нацрта другостепеног решења из области под санитарним надзором, учествује се у припреми стручних основа за израду нацрта закона
и других прописа под санитарним надзором, обављају се и други послови. Санитарна инспекција обавља инспекцијске и са њим повезане стручне послове који
обухватају: санитарни и здравствени надзор у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности
предмета опште употребе, јавног снабдевања становништва хигијенском водом за пиће, контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором
и средстава јавног саобраћаја, санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор,као и надзор над постројењима, уређајима и
опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором, издавање здравствених и сертификата о слободној продаји (Health certificate, Free
sail certificate), издавање услова за пренос посмртних остатака, санитарни надзор на државној граници и у местима царињења, решавање у управним ставрима у
првом и другом степену.
Циљ 1:Унапређење превентивне здравствене заштите вршењем санитарног надзора
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. % утврђених
неправилности у односу на
укупан број поднетих
захтева

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

1%

0,7

0,6

0.6

проценат

2016

26

17

16

16

Извор верификације:
Извештај о раду Санитарне
инспекције

2. %санитарних надзора са
утврђеним
неправилностима у односу
на укупан број санитарних
надзора
Извор верификације:
извештај о раду Санитарне
инспекције
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Програмска активност: 0004 - Надзор у области лекова и медицинских средстава и психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора
Програм коме припада: 1801 - Уређење и надзор у области здравства
Правни основ: Закон о лековима и медицинским средствима; Закон о здравственој заштити; Закон о инспекцијском надзору; Закон о психоактивним
контролисаним супстанцама; Закон о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци.
Опис: Ова програмска активност обухвата следеће послове: учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката као и спровођење
међународне сарадње у области производње лекова, медицинских средстава и галенских лекова, израду елабората, анализа, студија и програма у области
производње и промета лекова и медицинских средстава, припрема упутстава за рад инспектора за лекове и медицинска средства, инспекцијске послове и са њима
повезане стручне послове у области производње, израде галенских лекова, промета и испитивања лекова, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских
средстава, издавање дозвола за производњу лекова и производњу медицинских средстава, дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, дозвола
за промет медицинских средстава на мало, дозвола за израду галенских лекова,мишљења за царинско складиштење лекова и медицинских средстава, процену и
анализу дефекта квалитета лекова и фалсификованих лекова и медицинских средстава, вођење Регистара о привредним субјектима производње, промета и
испитивања у области лекова и медицинских средстава и галенским лабораторијама, Регистра издатих сертификата о примени Смерница добре произвођачке
праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре произвођачке праксе, вођење Регистра лабораторија,
Регистра издатих сертификата о примени Смерница добре лабораторијске праксе, евиденције издатих решења о укидању сертификата Добре лабораторијске
праксе, примена ЕУ стандарда у циљу приступања чланству Европској мрежи Конвенције Фармацеутске инспекције (PIC/S), послове везане за примену смерница
Добре произвођачке праксе, Добре дистрибутивне праксе и Добре лабораторијске праксе, решавање у управним стварима у првом степену у области лекова,
медицинских средстава, сарадња са Агенцијом за лекове и медицинска средства и са другим државним органима, организацијама, институцијама и удружењима у
области лекова, медицинских средстава и друге послове.
Циљ 1:Унапређење квалитета праћења производње, промета лекова и медицинских средстава ради снабдевања тржишта лековима и медицинским средствима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % надзора са утврђеним
неправилностима
Извор верификације:
Извештај о раду

2. % утврђених одступања
од стандарда квалитета
лекова и медицинских
средстава у поступку
систематске контроле

проценат

2015

13,4

12

11,5

11,5

проценат

2015

5,5

5

4,9

4,9

Извор верификације:
извештај о раду

Пројекат: 4001 - Отпремнине за вишак запослених у здравственим установама
Програм коме припада: 1801 - Уређење и надзор у области здравства
Правни основ: Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Опис: На овом пројекту планирана су средства за исплату отпремнина услед очекиваног одлива запослених у здравственим установа, која ће се трансферисати
организацијама обавезног социјалног осигурања.
Циљ 1:Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

0

-

-

-

-

1. Извор верификације: -

Програмска активност: 0007 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1801 - Уређење и надзор у области здравства
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о буџетском систему; Закон о рачуноводству; Закон о ревизији; Закон о буџету РС; Закон о јавним набавкама; Закон
о јавној својини; Закон о државној управи; Закон о државним службеницима; Закон о платама државних службеника и намештеника; Закон о општем управном
поступку; Закон о управним споровима; Закон о привредним друштвима; Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја; Закон о заштити података
о личности; Закон о заштити узбуњивача.
Опис: У оквиру Програмске активности спроводе се процеси и поступци којима се планирају и извршавају расходи корисника програма утврђених Законом о
буџету, Финансијским планом и Планом јавних набавки Министарства здравља за текућу годину; врши се припрема Плана извршења буџета, спровођење поступка
јавних набавки добара и услуга и праћење реализације истих; креирање захтевa за извршење плаћања по одобреним апропријацијама и обрада периодичних
извештаја о њиховом извршењу; успоставља финансијско управљање и контрола као интегрисани систем који спроводи политике; израда интерних процедура и
активности са задатком да се обезбеди пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, реалност и интегритет финансијских и пословних
извештаја, као и економично, ефикасно и сврсисходно коришћење буџетских средстава. Програмска активност омогућава правну, финансијску и стручну подршку
приликом планирања и реализације свих програма Министарства здравља предвиђених Законом о буџету Републике Србије и Финансијским планом овог органа.

Програм: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Сектор: 18 - Здравство
Опис: Друштвена брига за здравље становништва обухвата очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање фактора ризика за настанак обољења, стицање знања и навика о
здравом начину живота; спречавање, сузбијање и рано откривање болести и обезбеђивање свих информација које су становништву потребне за одговорно поступање у очувању здравља.
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Циљ 1:Унапређење здравља деце, жена и одраслих
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

90

96

96

96

проценат

2015

7

9

10

10

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

10

12

13

13

1. % комплетно вакцинисане деце
Извор верификације: Извештај Института
Батут о броју и проценту вакцинисане деце

2. % пунолетних становника старијих од 35
година који су обавили најмање један
годишње превентивни здравствени
преглед
Извор верификације: Извештај Института
Батут

Циљ 2: Рано откривање одређених поремећаја здравља одраслог становништва
Назив индикатора
1. % жена обухваћених превентивним
гинеколошким прегледом
Извор верификације: Извештај Института
Батут

Програмска активност: 0001 - Подршка раду института „Др Милан Јовановић Батут”
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити ; Закон о заштити становништва од заразних болести
Опис: Послови, које у оквиру ове програмске активности обавља Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батутˮ, усмерени су на стварање услова
за очување и унапређење здравља становништва и заштиту животне средине кроз координацију, усклађивање и стручно повезивање рада здравствених установа и
других институција и организација, као и праћење, анализу и оцену параметара везаних за здравље становништва, перформансе здравственог система и факторе
ризика у животној средини. Институт „Батутˮ обавља следеће активности: праћење и анализа здравственог стања становништва и рада и ефеката здравствене
службе, развој здравственог информационог система (ресурне базе података), праћење квалитета рада здравствених установа и организација и спровођење
провере квалитета стручног рада, координација, планирање, организација и спровођење активности промоције здравља, превенција и контрола заразних болести
укључујући и подршку националном програму имунизације (без вакцина), превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења, праћење фактора ризика
у животној средини, пикробиологија јавног здравља, организација спремности за кризне и ванредне ситуације: епидемије, природне несреће и катастрофе изазване
људским фактором. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батутˮ као референтна здравствена установа у Програмској активности, поред послова
од општег интереса, обавља и поверене активностии: координација активности на пољу ХИВ/АИДС-а, полно преносивих инфекција и туберкулозе кроз рад
Одељења за ХИВ инфекцију, ППИ, вирусне хепатитисе и туберкулозу, активност научно-истраживачке библиотеке на прикупљању, сређивању, чувању и издавању
релевантне библиотечке грађе запосленима у систему здравствене заштите , развијање националних здравствених рачуна у Србији, спровођење Међународног
здравственог правилника (International Health Regulations IHR), Програм имплементације система комуникације и праћење догађаја у јавном здрављу у складу са
препорукама Европског центра за контролу болести, едукација здравствених радника домова здравља за рано откривање депресије у Републици Србији.

Циљ 1:Праћење и анализа здравственог стања становништва, рада и ефеката здравствене службе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. % задовољства
пацијената пруженом
здравственом заштитом

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2014

50

75

77

77

број

2014

1

1

1

1

Извор верификације:
извештај Батута

2. Успостављена база
података о порођајима,
прекидима трудноћа и
умрлима (да/не)
Извор верификације:
Извештај Батута

Програмска активност: 0002 - Подршка раду института и завода за јавно здравље
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о заштити становништва од заразних болести
Опис: Ова програмска активност општег интереса у здравственој заштити која се спроводи у функцији института и завода за јавно здравље је усмерена на стварање
услова за очување и унапређење здравља становништва и заштиту животне средине кроз координацију, усклађивање и стручно повезивање рада здравствених
установа и других институција и организација, као и праћење, анализу и оцену параметара у вези са здрављем становништва, перформансе здравственог система и
факторе ризика у животној средини, праћење и анализа здравственог стања становништва и ризика по здравље из социјалне и животне средине као и праћење и
анализа рада и ефеката рада здравствене службе. Институти и заводи за јавно здравље обављају следеће активности: праћење и анализа здравственог стања
становништва и рада и ефеката здравствене службе, развој здравственог информационог система (ресурне базе података), праћење квалитета рада здравствених
установа и организација и спровођење провере квалитета стручног рада, координација, планирање, организација и спровођење активности промоције здравља,
превенција и контрола заразних болести укључујући и подршку националном програму имунизације (без вакцина), превенција и контрола водећих хроничних
незаразних обољења, праћење фактора ризика у животној средини, микробиологија јавног здравља, организација спремности за кризне и ванредне ситуације :
епидемије, природне несреће и катастрофе изазване људским фактором.
Циљ 1:Координација, планирање, организација и спровођење активности промоције здравља, које су посебно усмерене на осетљиве групације.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број полазника едукација
у области промоције
здравља
Извор верификације:
извештај института и
завода за јавно здравље

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2014

400000

600000

600000

600000

број

2014

10

15

16

16

2. Број семинара у области
промоције здравља
Извор верификације:
Извештај института и
завода
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Циљ 2: Праћење фактора ризика у животној средини који угрожавају здравље
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. .% утврђених физичко
хемијских неисправности
воде из јавних водовода и
водних објеката
Извор верификације:
Извештај института и
завода

2. број анализираних
узорака Salmonella, Shigella,
Vibrio cholerae i Yersinia
enterocolitica

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2016

20

17

16

16

број

2016

2000

2300

2350

2350

Извор верификације:
Извештај институ и завода
за јавно здравље

Програмска активност: 0003 - Омасовљавање добровољног давалаштва крви
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о Црвеном крсту Србије
Опис: Примена савремених принципа у промоцији давалаштва крви и едукација која ће допринети повећању мотивације становништва и омасовљавању
добровољног давалаштва крви, као и ширењу Регистра добровољних давалаца тромбоцита аферезним поступком. Реализација активности које ће омогућити
трансфузиолошко збрињавање пацијената са антителима.
Циљ 1:Обезбеђење континуираног и довољног прилива давалаца крви током читаве године
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број давања крви
редовних давалаца
Извор верификације:
Извештај Црвеног крста
Србије

2. број потенцијалних
давалаца у Регисту
давалаца тромбоцита
аферизним постпком

број

2014

84000

89000

90000

90000

број

2015

2500

3100

3150

3150

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2014

19

16

15

15

Извор верификације:
извештај носилаца пројекта

Циљ 2: Смањење броја наменских давања крви
Назив индикатора
Јединица мере
1. % наменских давања
крви у односу на давање
крви редовних давалаца
Извор верификације:
Извештај Института за
трансфузију крви Србије

%

Програмска активност: 0004 - Вирусолошки надзор инфективних болести (Институт „Tорлак”)
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о заштити становништва од заразних болести
Опис: Програмска активност обухвата: Вирусолошки надзор над грипом и другим вирусним респираторним обољењима на територији целе државе, а у циљу брзог
откривања и спровођења неопходних противепидемијских и терапијских превентивних мера, вирусолошки надзор над полиомијелитисом и другим обољењима
ентеровирусне етиологије у циљу спровођења Програма Светске Здравствене Организације (СЗО) за ерадикацију полиомијелитиса, са посебним акцентом на
одржавању “polio-free” статуса државе, после проглашења ерадикације полиомијелитиса у Европи 2002. године,вирусолошки надзор над морбилама и рубелом у
циљу спровођења Програма Светске здравствене организације за ерадикацију морбила и конгениталног рубела синдрома (КРС) у европском региону до 2015. као и
надзор варичеле, Парво Б19 вируса и других осипних вирусних болести и вирусолошки надзор вирусних хеморагичних грозница омогућава постављање
вирусолошке дијагнозе хеморагичне грознице са бубрежним синдромом, Кримске Конго хеморагичне грознице и других грозница, као и откривање обољења у
екосистему. Вирусолошки надзор над грозницом Западног Нила у оквиру националног програма надзора са циљем брзог откривања и спровођења неопходних
противепидемијских и терапијских превентивних мера.
Циљ 1:Вирусолошки надзор над грипом и другим респираторним вирусним обољењима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број вирусолошки
обрађених пацијената са
обољењем сличним грипу
Извор верификације:
Извештај Института
Торлак

2. Број молекуларних
тестова (Real-time PCR тест)
за доказивање генома
вируса грипа и
респираторних вируса

број

2014

200

400

420

420

број

2014

1000

2100

2100

2100

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај Института
Торлак

Циљ 2: Вирусолошки надзор над полиомијелитисом и другим обољењима ентеровирусне етиологије.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број вирусолошки
обрађених пацијената на
морбиле,
рубелу/конгениталну
рубелу Парво Б19 и
варичелу

број

2014

100

150

150

150

број

2014

15

20

20

20

Извор верификације:
Извештај Института
Торлак

2. Број вирусолошки
обрађених пацијената
оболелих од АФП (акутне
флакцидне парализе) као и
њихових контаката
Извор верификације:
Извештај Института
Торлак
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Програмска активност: 0005 - Превенција ширења хуманог беснила (Завод „Луј Пастер”)
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Кроз ову програмску активност се врши праћење и пручавање узрока, појава, ширења и начина спречавања и сузбијања беснила, увођење електронске
медицинске документације и евиденција неопходних за Е-регистар антирабичне заштите, спровођење епидемиолошког надзора над беснилом и стално
унапређење антирабичне заштите.

Циљ 1:Ажурна лабораторијска дијагностика беснила на територији РС
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. број дневно ажурираних
извештаја о
епизоотолошкој ситуацији
беснила у РС

број

2014

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

250

250

250

250

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај Завода Луј Пастер

Циљ 2: Изолација и сакупљање сојева вируса беснила са територије РС
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. број давалаца плазме
ради производње хуманог
антирабичног
имуноглобулина

број

2014

5

10

10

10

број

2014

10

5

5

5

Извор верификације:
Извештај Завода ЛуЈ Пастер

2. број сакупљених узорака
сојева вируса беснила
Извор верификације:
Извештај Завода Луј Пастер

Програмска активност: 0010 - Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о заштити права и слобода националних мањина
Опис: Ова програмска активност обухвата спровођење Акционог плана за унапређење здравља Рома од 2013. године: ангажовањем здравствених медијатора и
медијаторки (75) и подршком пројеката који се спроводе у сарадњи са ромским удружења грађана ради унапређења здравља Рома и Ромкиња. Пројекат ће
остварити активности усмерене на побољшање здравствене заштите ромске популације у смислу превенције: обавезне имунизације, систематских прегледа,
заштите репродуктивног здравља, заштите од занемаривања и злостављања деце и насиља над женама, борбу против трговине људима, унапређења знања
стицања здравих стилова живота и заштите од заразних и хроничних незаразних болести, остваривања права из области здравственог осигурања и помоћ у
остваривању права из области социјалне заштите и образовања.
Циљ 1:Унапређење здравља деце ромске националности
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број деце узраста од 0 до
15 година обухваћене
вакцинацијом

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

5000

6500

7000

7000

број

2014

3000

5000

5500

5500

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2014

30

45

45

45

проценат

2014

25

40

40

40

Извор верификације:
Извештај

2. Број деце узраста од 0 до
15 година обухваћених
систематским прегледом
Извор верификације:
Извештај

Циљ 2: Унапређење здравља жена ромске националности
Назив индикатора
Јединица мере
1. % жена обухваћених
превентивним прегледима
Извор верификације:
Извештај

2. % жена обухваћених
систематским прегледом
код гинеколога
Извор верификације:
Извештај

Програмска активност: 0012 - Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити.
Опис: У оквиру ове програмске активности врши се дотирање рада удружења грађана (хуманитарних и стручних организација, савета и удружења) која се баве
активностима од значаја за делатност здравства и доприносе остварењу приоритета Минстарства здравља. Средствима из ове програмске активности се финансира
организовање стручних скупова на регионалном нивоу, организовање националних скупова, скупова са међународним учешћем, спровођење пројеката којима су
обухваћени поједини системи здравствене заштите, финансирање рада Српског лекарског друштва, одржавање курсева и континуираних едукација.
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Циљ 1:јачање партнерства са невладиним организацијама
Назив индикатора
Јединица мере
1. број едукативних
састанака
Извор верификације:
извештај подносиоца
пројекта

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

5

12

14

14

10

2014

број

30

35

35

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

10

10

2. број пријављених
удружења на јавни конкурс
Извор верификације:
Извештај

Циљ 2: Већи обухват угрожених група становништва активностима које спроводе невладине организације
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број угрожених група
становништва обухваћених
активностима које
спроводе невладине
организације након јавног
позива

број

2014

10

Извор верификације:
Извештај

Пројекат: 4001 - Детекција вируса Западног Нила у популацијама комараца на територији Републике Србије
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Мониторинг комараца подразумева активности на одређивању интензитета преношења вируса Западног Нила комарцима на хуману популацију и требало би
да буде главна потпора у већини програма надзора над вирусом Западног Нила. Ефикасна контрола комараца почиње сталним, свеобухватним програмом
мониторинга упереним ка циљаним штетним организмима и врстама вектора, као и идентификацији и мапирању станишта свих форми у односу на сезону ради
предузимања ефикасних мера спречавања и сузбијања. Резултати мониторинга наћи ће примену у редукцији извора, тј. промени или елиминацији станишта у коме
се размножавају комарци.

Циљ 1:Утврђивање бројности комараца и мере превенције и сузбијања комараца
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број редовних теренских
истраживања
Извор верификације:
Извештај Завода за биоциде
и медицинску екологију

2. Број редовних
узорковања на терену
Извор верификације:
Извештај Завода за биоциде

број

2014

100

156

156

156

Број

2014

30

50

50

50

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

1000

2500

2550

2550

Број

2014

1000

2000

2020

2020

Циљ 2: Утврђивање стопе инфицираности комараца
Назив индикатора
Јединица мере
1. број испитиваних
узорака у ентомолошкој
лабораторији
Извор верификације:
Извештај Завода за биоциде

2. Број редовних
анализираних узорака за
детекцију вируса Западног
Нила
Извор верификације:
Извештај Завода за биоциде

Пројекат: 4002 - Детекција изазивача Лајмске болести и вирусног, крпељског енцефалитиса на популацији крпеља
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Праћењем потенцијално присутних патогена у крпељима на територији Републике Србије, детекцијом бактерије Borrelia burgdorferi (Borrelia burgdorferi sensu
stricto, B. garinii, B. afzelii ) изазивача Лајмске болести, вируса Крпељског енцефалитиса (Flaviviridae, Tick-borne encephalite - TBE) и бактерије Аnaplasma
phagocytophylium изазивача хумане гранулоцитне анаплазмозе, у популацији крпеља постигао би се бенефит ка крајњим корисницима програма, а то је хумана
популација у срединама које својим климатским, еколошким и социо-економским карактеристикама представљају вулнерабилно подручје за појаву Лајмске
болести, Крпељског енцефалитиса (КЕ) и хумане гранулоцитне анаплазмозе (ХГА), а у смислу спречавања ширења ових болести са крпеља, као вектора на човека.
Циљ 1:Смањење броја оболелих у хуманој популацији редукцијом бројности крпеља потенцијалних преносилаца узрочника Лајмске болести , Крпељског енцефалитиса и Хумане Гранулоцитне
Анаплазмозе.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. број оболелих
Извор верификације:
Извештај Завода за биоциде
и медицинску екологију

број

2014

575

220

220

220

број

2014

30

70

70

70

2. број редовних
узорковања на терену
Извор верификације:
Извештај Завода за биоциде
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Циљ 2: Детекција присуства бактерије B. Burgdorferi у популацији крпеља
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. % детекције присуства
бактерије B. Burgdorferi у
испитиваној популацији
крпеља
Извор верификације:
Извештај Завода за биоциде
и медицинску екологију

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2014

50

10

10

10

проценат

2014

60

20

20

20

2. % инфицираности у
испитиваној популацији
крпеља
Извор верификације:
Извештај Завода за биоциде
и медицинску екологију

Пројекат: 4009 - Спречавање настанка слепила код превремено рођене деце
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Пројекат обухвата преглед развоја мрежњаче и развоја њених крвних судова, обухватајући 1. рану детекцију одступања у развоју, коришћењем софтвера за
анализу слике код превремено рођене деце 2. На основу стриктно објективизираних квантификованих критеријума правовремено, правилно лечење, као основ за
даљи развој вида а изнад свега спречавање слепила.

Циљ 1:Искорењивање слепила код превремено рођене деце
Назив индикатора
Јединица мере
1. број деце са урођеним
променама мрежњаче
обухваћених
офталмолошким
скринингом

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

10

30

30

30

број

2014

50

200

200

200

Извор верификације:
Извештај Института за
неонатологију

2. број превремено рођене
деце обухваћених
офталмолошким
скринингом
Извор верификације:
Извештај Института за
неонатологију

Пројекат: 4012 - Превенције обољења изазваних хуманим папилома вирусом
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Овим пројектом обухваћена је едукација лекара педијатара и циљне популације родитеља/старатеља. Едукација ће се одвијати кроз стручне скупове
намењене педијатрима деце школског узраста, креирање едукативних састанака о значају и учесталости обољења изазваних хуманим папилома вирусом и
могућностима. Овим пројектом обухваћена је и едукација о обољењима изазваних хуманим папилома вирусом као и значају и примарној превенцији намењеној
родитељима деце узраста 12 година, које би се организовале у селективним школама или у организацији локалне самоуправе. Ова фаза обухвата и организовање
медијске кампање ка општој јавности у циљу повећања здравствене просвећености и информисаности о значају примарне и секундарне превенције ХПВ обољења.

Циљ 1:Подизање свести јавности о значају превенције обољења изазваних хуманим папилома вирусом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број едукованих
педијатара
Извор верификације:
Извештај Института
Батут

2. Број едукованих
родитеља у
школама/општинама
Извор верификације:
Извештај Института
Батут

број

2014

10

40

40

40

број

2014

10

70

70

70

Пројекат: 4013 - Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле HIV инфекције
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Оквирни споразум између Владе Републике Србије и Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије, усвојен је на седници Владе
13.02.2018. године, званично потписан 21.03.2018. године.
Опис: Појекат ће се реализовати у сарадњи са невладиним огранизацијама које ће спроводити активности на терену радећи са циљним популацијама, а у циљу
смањење инциденције ХИВ инфекције.
Циљ 1:Циљ пројекта је смањење инциденције ХИВ инфекције међу посебно осетљивим групама, обезбеђивање здравствене заштите, подршке и лечењу особа које живе са ХИВ-ом у Републици
Србији.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат МCM
саветовани и тестираних на
ХИВ

%

2018

3,4%

8,2%

16,5%

32,9%

%

2018

3,4%

10,3%

20,6%

41,1%

Извор верификације:
извештај

2. Проценат МСМ
досегнути хив преветивним
програмима;
Извор верификације:
извештај
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3. Проценат особа које
ињектирају дрогу
досегнути хив
превентивним програмима
Извор верификације:
извештај

4. Проценат секс радника
саветовани и тестерани на
ХИВ

%

2018

2,8%

15,9%

23,9%

27,5%

%

2018

1,6%

13,1%

17,9%

19,9%

%

2018

0,3%

9,2%

12,5%

14,2%

Извор верификације:
извештај

5. Проценат секс радника
саветовани и тестирани на
ХИВ
Извор верификације:
извештај

Пројекат: 4014 - Имплементација Националног програма подршке дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Пројекат се реализује кроз неколико фаза: увођење показатеља дојења у редовну праксу;јачање партнерског односа између запослених у здравственим
установама и породице; презентовање програма подршке дојењу ради подизања свести јавности о значају дојења и едукација здравствених радника и родитеља.

Циљ 1:Унапређење знања и вештина здравствених радника за спровођење Програма подршке дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број установа које су
увеле политику дојења
Извор верификације:
извештаји носиова пројекта

број

0

2018

7

10

15

Пројекат: 4015 - Програм унапређења оралног здравља деце и омладине у Републици Србији
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Орална обољења код деце и омладине су препозната као глобални јавно здравствени проблем, како са аспекта учесталости, тако и са становишта терапије и
утицаја на развој оралне патологије у каснијим животним периодима. Према истраживањима Института за јавно здравље Србије из 2013.године свега 8,3%
становништва старијег од 25 година има све своје зубе. Овај пројекат обухвата, осим иницијално ситуационе анализе и предлога мера за унапређење оралног
здравља и дефинисање нацрта Националног програма стоматолошке здравствене заштите деце и омладине у Републици Србији.
Циљ 1:Анализа стања оралног здравља и потреба система дечје стоматолошке здравствене заштите ради унапређења мера промоције и израде Националног програма превентивне стоматолошке
заштите деце и омладине у Републици Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број извештаја о стању
оралног здравља деце
Извор верификације:
извештај носиоца пројекта

2. Припремљен Нацрт
Националног програма
стоматолошке здравствене
заштите деце и омладине у
Републици Србији

број

2018

0

1

1

1

број

2018

0

1

/

/

Извор верификације:
извештај носиоца пројекта

Програм: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Сектор: 18 - Здравство
Опис: Овај Програм је везан за организацију и функционисање система здравствене заштите, која подразумева: процену задовољства корисника пруженим услугама; развој едукативних
програма и метода едукације здравствених радника и сарадника; лиценцирање здравствених радника и израда стандарда односно водича добре клиничке праксе. Кључни елементи су:
интегративна здравствена заштита , људски ресурси везани за здравље, квалитет здравствене заштите и безбедност пацијената и финансирање. Квалитет здравствене заштите је једна од
најзначајнијих димензија и својстава здравственог система, а напори на сталном унапређењу квалитета здравствене заштите су интегрални део напора на унапређењу здравственог стања
становништва. Развојем механизама за стално праћење квалитета здравствених услуга, омогућиће се подизање нивоа квалитета здравствене заштите, превенираће се и кориговати
проблеми проистекли из пружања услуга неодговарајућег квалитета. Такође ће се омогућити боља прерасподела ресурса по нивоима здравствене заштите што ће утицати на обезбеђивање
једнаког приступа и коришћења одговарајућих здравствених услуга грађанима.
Циљ 1:Унапређење трансплатације код деце и одраслих
Назив индикатора
1. Број ХЛА генотипизираних болесника
на програму трансплантације бубрега,
јетре, срца ниском резолуцијом
Извор верификације: Извештај Завода за за
трансфузију крви Војводине

2. Број ХЛА генотипизираних донора за
пацијенте на програму трансплантације
бубрега, јетре, срца ниском резолуцијом
Извор верификације: Извештај Завода за
трансфузију крви Војводине

3. Број обављених трансплатација
годишње

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

80

100

100

100

број

2015

40

60

60

60

број

2016

40

100

100

100

број

2016

14 (1.90)

45 (6.33)

50 (7.0)

50 (7.0)

Извор верификације: извештај

4. Број реaлизованих донора на милион
становника (pmp)
Извор верификације: извештај
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Циљ 2: Акредитација лабораторије од стране Европске федерације за имуногенетику
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

20

20

20

20

број

2015

20

20

20

20

1. Присуство и специфичност анти-ХЛА
антитела методом Луминекс
Извор верификације: Извештај Института
за трансфузију крви Србије

2. Узорци тестирани молекуларном
типизацијом ниске и високе резолуције
Извор верификације: извештај Института
за трансфузију крви Србије

Програмска активност: 0004 - Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора и пружање хитне медицинске помоћи особама непознатог пребивалишта и другим лицима
која ово право не остварују на другачији начин
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о здравственој заштити; Закон о здравственој заштити.
Опис: Ова програмска активност подразумева извршавање мера лечења лицима која се налазе на одслужењу казне затвора и указивање хитне медицинске помоћи
лицима која право на хитну медицинску помоћ не остварују на другачији начин
Циљ 1:Лечење, рехабилитација и ресоцијализација пацијената
Назив индикатора
Јединица мере
1. број пацијената на
одслужењу казне затвора
којима је пружена
здравствена заштита
Извор верификације:
извештај носиоца
програмске активности

број

Циљ 2: Указивање хитне медицинске помоћи
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2014

90

90

100

100

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2014

40000

40000

40000

40000

1. Број лица која право на
хитну медицинску помоћ
не оставрују на други начин
број
Извор верификације:
извештај носиоца
програмске активности

Пројекат: 4003 - Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију ткива
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Члан 18. став 1. тачка 11 и 15 Закона о здравственој заштити: Закон о пресађивању људских органа, Закон о трансфузијској медицини, Закон о
људским ћелијама и ткивима и Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи.
Опис: Стварање услова за савремену типизацију ткива за болеснике чије лечење захтева трансплантацију ткива или органа обезбедиће се унапређењем квалитета
рада Одељења за типизацију ткива кроз примену савремених метода типизације, као и осетљивијих метода за детекцију и дефинисање специфичности анти-ХЛА
антитела. Перманентна приправност тимова 24ч 365 дана у години је неопходна да би сви пријављени кадаверични донори били обрађени и спроведене процедуре
избора примаоца са шансом за повољан исход трансплантације. Увећањем броја адекватно типизираних давалаца у РДКС, повећава се шанса за проналажење
одговарајућег даваоца за болесника који их нема међу члановима фамилије. Учешће лабораторије у екстерним контролама, и континуирано снабдевање
реагенсима највишег квалитета доприносе стицању услова за ЕФИ акредитацију и чланствo у међународним организацијама као што су Еуротрансплант и Светски
регистар. То би допринело и већем броју трансплантација са повољним исходом што је интерес не само болесника већ и друштва у целини. Пројекат спроводи
Институт за трансфузију крви Србије.
Циљ 1:Повећање броја несродних давалаца ради проналажења одговарајућег даваоца за потребе трансплантације матичних ћелија из периферне крви, костне сржи или пупчаника
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број давања МЋХ од
несродних националних
давалаца
Извор верификације:
Извештај Института за
трансфузију крви Србије

2. Број даваоца
типизираних
молекуларним тестовима
ниске резолуције
Извор верификације:
Извештај Института за
трансфузију крви Србије

број

2014

1

10

10

10

број

2015

2500

3500

3500

3500

Циљ 2: Повећање броја пацијентата и донора обрађених у складу са стандардима ЕФИ за националнз Листу чекања за кадаверичну траснплантацију
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број обрађених
кадаверичних донора
Извор верификације:
Извештај Института за
трансфузију крви Србије

2. Број пацијената
ретипизираних
молекуларним тестовима
ниске резолуције
Извор верификације:
Извештај Института за
трансфузију крви Србије

број

2015

10

40

40

40

број

2015

50

600

600

600

Пројекат: 4004 - Подршка здравственој заштити оболелих од хемофилије и других урођених коагулопатија
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Члан 18. став 1. тачка 1.и 2. Закона о здравственој заштити, Закон о пресађивању људских органа, Закон о трансфузијској медицини, Закон о људским
ћелијама и ткивима и Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи.
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Опис: Хемофилија и друге урођене коагулопатије су наследна обољења која се карактеришу доживотном склоношћу ка спонтаним и трауматским крварењима тако
да је неопходно доживотно супституционо лечење болесника. Ако се не лечи адекватно, ова обољења доводе до хроничних деформитета зглобова, инвалидности
већ у младости или преране смрти. Регистар оболелих који се налази у Институту за трансфузију крви Србије представља основу за бољи квалитет збрињавања ових
болесника. Унапређење регистра и анализа података омогућава утврђивање приоритета, праћење тренда здравственог стања, унапређење поступка тендера и
основ је за дистрибуцију лекова. За поуздану дијагнозу хемофилије и других урођених коагулопатија која се поставља испитивањем активности фактора коагулације,
неопходни су поступци стандардизације лабораторијског тестирања и интернационална контрола квалитета лабораторијског рада. Пројекат спроводи Институт за
трансфузију крви Србије.

Циљ 1:Унапређење регистра урођених коагулопатија, дијагнозе и квалификације обољења, унапређење пренаталне дијагнозе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број молекуларних
анализа породица
оболелих од хемофилије
Извор верификације:
Извештај носиоца пројекта

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

10

20

15

15

број

2014

20

15

15

15

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2014

20

150

150

150

број

2014

4

8

8

8

2. Број новорегистрованих
болесника
Извор верификације:
Извештај носиоца пројекта

Циљ 2: Подршка оболелима и члановима породица
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број едукованих
болесника и чланова
њихових породица
Извор верификације:
Извештај носиоца пројекта

2. Број едукованих
здравствених радника
Извор верификације:
Извештај носиоца пројекта

Пројекат: 4005 - Обезбеђивање услова за трансплантацију органа код одраслих
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Члан 18. став 1. тачка 11 и 15 Закона о здравственој заштити, Закон о пресађивању људских органа, Закон о трансфузијској медицини, Закон о
људским ћелијама и ткивима и Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи.
Опис: Пројекат је усмерен на осавремењавање рада на пољу трансплантације ткива и органа увођењем савремених техника рада које су у складу са захтевима
стандарда Европске Федерације за Имуногенетику-ЕФИ. Пројекат подразумева спровођење активности потребних за реализацију програма трансплантације ткива и
органа и то кроз: обезбеђење реагенаса и опреме, увођење савремених метода рада у области трансплантационе имунологије, обезбеђење перманентне
активности (24 часа, 365 дана у години), ажурирање актуелне листе чекања на кадаверичну трансплантацију бубрега, увећање броја давалаца костне сржи,
тестирања болесника на програму трансплантације костне сржи и њихових потенцијалних сродних донора. Пројектом ће бити обухваћена област трансплантације
матичних ћелија хематопоезе и област трансплантације бубрега и органа. У оквиру Пројекта, реализоваће се следеће активности: 1.Набавка реагенаса за
молекулску типизацију ткива (ниска и висока резолуција) и савремене технике детекције и идентификације анти-ХЛА антитела и унакрсне реактивности на ткивно
подударне антигене-CROSS MATCH 2. Учешће у активностима Националног регистра даваоца костне сржи- матичних ћелија хематопоезе омасовљавањем
донаторства и ХЛА генотипизацијом несроднх донора. 3.Вођење листе чекања у Војводини као дела Националне листе за трансплантацију бубрега доступну
центрима за трансплантацију у случају кадаверичног донора и избор одговарајућег примаоца органа 4.Набавка и одржавање опреме 5. Перманентна активност
чланова трансплантационог тима Завода за трансфузију крви Војводине у саставу од једног лекара и једног техничара у тиму путем приправности током 24 часа 7
дана у недељи, за потребе кадаверичне трансплантације органа Клиничког Центра Војводине у Новом Саду. Пројекат спроводи Завод за трансфузију крви Војводине
Циљ 1:Унапређење рада лабораторије за типизацију ткива на програму трансплантације матичних ћелија хематопоезе код одраслих
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број ХЛА
генотипизираних
болесника на програму
трансплантације матичних
ћелија хематопоезе
ниском резолуцијом (PCRSSO)

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

50

70

70

70

број

2015

70

90

90

90

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај носиоца пројекта

2. Број ХЛА
генотипизираних сродних
донора матичних ћелија
хематопоезе ниском
резолуцијом (PCR-SSO
Извор верификације:
Извештај носиоца пројекта

Циљ 2: Унапређење рада лабораторије за типизацију ткива у области трансплантације органа код одраслих
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број детекција анти-ХЛА
антитела
Извор верификације:
Извештај Завода за
трансфузију крви Војводине

2. Број идентификација
анти-ХЛА антитела
Извор верификације:
Извештај Завода за
трансфузију крви Војводине

број

2015

200

300

300

300

број

2015

100

130

130

130

Пројекат: 4006 - Изградња и опремање банке крви пупченика и стерилног блока
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Члан 18. став 1. тачка 11 и 15 Закона о здравственој заштити, Закон о пресађивању људских органа, Закон о трансфузијској медицини, Закон о
људским ћелијама и ткивима и Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи.
Опис: Пројектом је планирано да се у периоду од 36 месеци сагради и формира јавна банка крви пупчаника, сагради нови стерилни блок са капацитетима који су
двоструко већи од постојећих, чиме би се створили услови израде свих облика трансплантације МЋХ у ИМД-у, за болеснике узраста 0-18 година. Пројекат спроводи
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Републике Србије „Др Вукан Чупић”.

Циљ 1:Изградња, опремање и стављање јавне/породичне банке крви пупчаника у функцију и проширење капацитет одељења за ТМЋХ – изградња, опремање и стављање у функцију стерилног блока
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Назив индикатора
1. % изградње јавне
породичне банке крви
пупчаника
Извор верификације:
Извештај Института за
мајку и дете

2. % опремљености
јавне/породичне банке
крви пупчаника
Извор верификације:
Извештај Институа за
мајку и дете

3. . Акредитација
јавне/породичне банке
крви пузпчаника према
FACT NetCORD стандардима
омогућава размену
криоконзервисаних
узорака крви пупчаника са
банкама у NetCORD
систему

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

50

100

-

-

%

2016

0

30

20

20

%

2017

0

/

/

100

Извор верификације:
Извештај Институа за
мајку и дете

Пројекат: 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Оквирни споразум између Србије и Европске уније.
Опис: Твининг лајт пројекти се односе на изгрању капацитета Управе за биомедицину .
Изградња капацитета Управе за биомедицину,обухвата следеће компоненте: Компонента 1 - проценa потреба и анализa стања у вези са законским,
институционалним, административним, инфраструктурним и техничким капацитетима релевантних институција у области трансплантације и трансфузије
Компонента 2 - Развој плана пута за побољшање капацитета релевантних институција
Компонента 3 - Побољшање квалитета техничких услова за трансфузију и трансплантацију услуга путем техничке спецификације
Циљ 1:Ојачани национални институционални капацитети у области супстанци хуманог порекла ради побољшања безбедности крви у области трансплантације и трансфузије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Урађена анализа стања у
вези са законским,
институционалним,
административним,
инфраструктурним и
техничким капацитетима
релевантних институција у
области трансплантације и
трансфузије

број

2015

-

-

-

-

број

2015

-

-

-

-

Извор верификације:
Извештај

2. Урађене препоруке за
изградњу капацитета
релевантних институција
Извор верификације:
Завршни извештај

Програмска активност: 0008 - Извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења алкохоличара и зависника од
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Ова програмска активност подразумева извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног
психијатријског лечења на слободи, обавезног психијатријског лечења алкохоличара и обавезног психијатријског лечења наркомана.
Циљ 1:Лечење, рехабилитација и ресоцијализација пацијената
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број пацијената којима је
изречена мера
безбедности обавезног
лечења и чувања у
здравственој установи

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

150

200

200

200

број

2014

100

120

120

120

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

30

34

34

34

Извор верификације:
извештај носиоца
програмске активности

2. Број пацијената којима је
изречена мера обавезног
психијатријског лечења на
слободи
Извор верификације:
извештај носиоца
програмске активности

Циљ 2: Спровођење мера безбедности обавезног лечења алкохоличара
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број пацијената којима је
изречена мера
безбедности обавезног
лечења алкохоличара

број

2014

Извор верификације:
извештај носиоца пројекта
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Програмска активност: 0009 - Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије
Опис: Неке од основних активности Црвеног крста Србије су обука становништва за пружање прве помоћи и реаговање у ситуацијама свакодневних незгода или
масовних несрећа, подстицање активности на омасовљавању добровољног давалаштва крви и промоције здравља појединих групација становништва и превенција
болести зависности.
Циљ 1:Едукација становништва за реаговање у случају несреће и пружање прве помоћи и едукација нових предавача и инструктора прве помоћи и одржавање стручних скупова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број нових инструктора
прве помоћи
Извор верификације: редовни
годишњи извештај Црвеног
крста

број

2015

30

40

42

42

број

2014

10000

14000

14500

14500

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

200

350

370

370

2. Број обучене школске
деце и младих
Извор верификације: редовни
годишњи извештај Црвеног
крста

Циљ 2: Повећање нивоа свести младих о очувању менталног здравља
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број полазника обука
Извор верификације: редовни
годишњи извештај Црвеног
крста

број

2014

Пројекат: 4018 - Успостављање Националног програма за пресађивање људских органа у Републици Србији
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Закон о пресађивању људских органа
Опис: Ова програмска активност подразумева успостављање организационог система и стандарда квалитета и безбедности за спровођење програма за
пресађивање људских органа у Републици Србији. Ова активност обухвата промоцију добровољног давалаштва органа, ћелија и ткива, у циљу информисања
јавности и подизања друштвене свести о важности даривања органа после смрти, набавку опреме за утврђивање смрти по неуролошким критеријумима,
успостављање одговарајућег информационог система за правичну доделу органа и међународну сарадњу, успостављање мреже између координационих тимова и
Управе за биомедицину, модел финансирања рада координационих тимова, тимова за узимање органа и тимова за пресађивање органа, превоз тимова и органа.

Циљ 1:Смањење броја пацијената који се налазе на листи чекања и постизање самодовољности у области пресађивања људских органа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број донор болница
Извор верификације:
извештај о раду

број

2018

14

24

34

38

број

2016

720

630

610

610

број

2016

45

30

25

25

2. Број пацијената који се
налазе на листи чекања за
трансплантацију бубрега
Извор верификације:
Извештај здравствених
установа који су носиоци
пројекта

3. Број пацијената који се
налазе на листи чекања за
трансплантацију јетре
Извор верификације:
Извештај здравствених
установа које су носиоци
пројекта

Пројекат: 4019 - Подршка пружању здравствене заштите мигрантима
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Уговор о бесповратној помоћи - TF - MADAD /2017/ T04.86 између Европске уније и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и комесаријата за избеглице и миграције;
Споразум о сарадњи на имплементацији уговора за финансирање пројекта „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском
кризом у РС- MADAD 2ˮ
Опис: Кроз овај пројекат обезбедиће се подршка здравственом систему Републике Србије за рефундацију трошкова здравствених услуга пруженим мигрантима.

Циљ 1:Унапређење квалитета здравствене заштите која се пружа мигрантима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број миграната којима су
пружене здравствене
услуге
Извор верификације:
извештај тима за
координацију

број

2018

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

4500

0

0

Пројекат: 4020 - Трећи Програм Европске уније у области здравља 2014-2020
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Закључак Владе 05 број 59-13633/2015 од 25. децембра 2015. године о утврђивању однове за вођење преговора и закључивање Споразума између
Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у трећем Програму активности уније у области здравља (2014-2020), који је министар здравља
асс. др Златибор Лончар, дана 9. марта 2016. године, потписао овај Споразум.
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Опис: Активности овог програма су проналажење и промовисање најбоље праксе за спровођење најефикаснијих превентивних мера за решавање кључних фактора
ризика, као што су пушење, злоупотреба алкохола, гојазност, ХИВ/AIDS, са фокусом на прекограничне здравствене претње, a све у циљу спречавања болести и
промовисања здравих стилова живота. Интерес Републике Србије за учешће у Програму активности Уније у области здравља огледа се, пре свега, у чињеници да ће
тиме бити створена могућност за домаће здравствене установе, тела из јавног сектора, невладине организације, истраживачке и здравствене институције,
универзитети и институције високог образовања учешћем у пројектима у оквиру Програма олакшавању изналажењу иновативних решења за побољшање квалитета,
ефикасности и одрживости здравственог система и повећање приступа бољој и сигурнијој здравственој заштити, промовисању доброг здравља и превенцију
болести на нивоу Европске уније.
Циљ 1: унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената у циљу повећања доступности и боље и сигурније здравствене заштите за грађане
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број институција и
невладиних организација
укључених у спровођење
активности у оквиру
Програма

број

2016

5

24

Циљна вредност у 2021.
год.

24

24

Извор верификације:
Извештај Министарства
здравља

Програм: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Сектор: 18 - Здравство
Опис: Програм обухвата активности који воде унапређењу функционисања система здравствене заштите, у циљу побољшања квалитета пружених здравствених услуга. Активности које се
спроводе у оквиру овог програма усмерене су на обезбеђење медицинске опреме, спровођење инвестиције и инвестиционо одржавање здравствених установа, обезбеђење адекватних
услова за рад и простора у здравственим установама, као и на развој информационих технологија у здравству. У складу са тим, програм обухвата програмске активности који се тичу
изградње и опремања здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република Србија, и оних на локалном нивоу, као и пројекте намењене информатизацији здравственог
система и креирању јединственог информационог система, и реконструкцији клиничких центара у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

Циљ 1:Побољшање услова за рад у здравственим установама
Назив индикатора
Јединица мере
1. Просечна старост опреме за
радиолошку дијагностику и зрачну
терапију у државној својини

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2015

10

6

5

5

проценат

Извор верификације: база података о
опреми коју води Институт Батут

Програмска активност: 0001 - Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република Србија
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република, у
коју спадају: инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, односно набавку
медицинске и друге опреме неопходне за рад здравствених установа и превозних средстава, набавку опреме за развој интегрисаног здравственог информационог
система, као и обезбеђивање средстава и друге обавезе одређене законом и актом о оснивању. Приоритете по ближим наменама, корисницима и износима
средстава и захтевима здравствених установа утврдиће Комисија за процену приоритета за набавку опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање, након
усвајања Закона о буџету.
Циљ 1:Побољшање услова за рад здравствених установа кроз обезбеђење адекватног простора и набавку неопходне медицинске и друге опреме, чиме ће се повећати доступност одговарајућих
здравствених услуга
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број адаптираних и
санираних здравствених
објеката на републичком
нивоу

број

2016

43

50

60

70

број

2016

114

130

140

150

Извор верификације:
извештај

2. Број здравствених
установа којима је
набављена медицинска
опрема
Извор верификације: база
података о опреми коју води
Институт Батут

Програмска активност: 0002 - Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Кроз ову програмску активност врши се суфинансирање капиталних и других улагања у изградњу и опремање здравствених установа на локалном нивоу.
Спровођењем ових улагања доприноси се уједначавању услова за равномерно остваривање здравствене заштите на целој територији Републике, а посебно на
примарном нивоу здравствене заштите у општинама са неповољним демографским карактеристикама и недовољно развијеним општинама. Највећи део средстава
се користи за набавку медицинске опреме и инвестиционо одржавање здравствених установа. Приоритете по ближим наменама, корисницима и износима
средстава и захтевима здравствених установа утврдиће Комисија за процену приоритета за набавку опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање, након
усвајања Закона о буџету.
Циљ 1:Побољшање услова за рад здравствених установа на локалном нивоу, кроз обезбеђење адекватног простора и набавку неопходне медицинске и друге опреме
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. број адаптираних и
санираних здравствених
објеката на локалном
нивоу

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

10

20

20

20

број

2015

10

30

30

30

Извор верификације:
извештај

2. број здравствених
установа на локланом
нивоу којима је набављена
медицинска опрема
Извор верификације:
извештај
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Пројекат: 4001 - Информатизација здравственог система у јединствени информациони систем
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: Закон о здравственој заштити и Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства.
Опис: Интегрисани Здравствени Информациони Систем омогућава уношење података и прикупљање података из свих информационих система који се користе у
здравственим установама у Републици Србији и на тај начин обезбеђује основу за изградњу електронског здравственог картона (ЕЗК). Ови подаци се користе за
формирања Електронског Медицинског Досијеа (ЕМД) пацијената, дефинисаног у Закону о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства. ЕМД
пацијената садржи све податке из Члана 3.Став 1. Тачке 1), 2), 3), 4) и 5) Правилника о вођењу медицинске документације, начину уписивања података и
састављања извештаја. У оквиру ове програмске активности планирана су средства за успостављање јединственог информационог система у Републици Србији у
области трансфузијске медицине у циљу успостављања јединствене базе података која ће осигурати тачан број добровољних давалаца крви, број добровољних
давалаца крви који дају крв први пут, број редовних давалаца крви, број одбијених давалаца крви као и број давања крви и компонената крви. Овом јединственом
базом података обезбеђује се следивост крви што је услов постојања сигурне и безбедне крви и компонената крви.

Циљ 1:Осигурање доступности свих здравствених података лекарима на целој територији Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број издатих
електронских рецепата
Извор верификације:
Извештаји здравствених
установа

број

2015

2500000

600000000

600000000

600000000

број

2015

0

7000000

7000000

7000000

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

47

66

70

70

2. Број становника који
имају електронски
здравствени картон
Извор верификације:
Извештаји здравствених
установа о увођењу
Електронског здравственог
картона

Циљ 2: Обезбеђење следивости у области трансфузијске медицине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број овлашћених
трансфузијских установа
повезан у јединствени
информациони систем

број

2017

Извор верификације:
Извештај

Циљ 3: Увезивање дијагностичких DICOM модалитета секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите и успостављање централних DMWL (dicom modality worklist)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број умрежених установа
на секундарном нивоу
Извор верификације:
извештај

2. Број умрежених установа
на терцијарном нивоу
здравствене заштите
Извор верификације:
извештај

број

2018

0

10

60

0

број

2018

0

5

25

0

Пројекат: 4002 - Координација, надзор и контрола реконструкције клиничких центара Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: Закључак Владе РС 05 БРОЈ:48-9716/2006-02 ОД 09.11.2006., Међународни финансијски уговори између Републике Србије и Европске инвестиционе
банке број :FI no.24.745.од 08.12.20006 и FI no. 23.761 (CS) од 12.12.2008. године који су ратификовани од стране Скупштине Републике Србије
Опис: Пројекат се реализује из кредита - Европске Инвестиционе Банке и подразумева модернизацију, унапређење и проширење/доградњу четири терцијерне
болнице ( клинички центри ) у Србији и то: Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад. Пројекат обухвата : пројектовање, изградњу, опремање, имплементацију нове
градње и велико реновирање постојећих зграда четири клиничка центра. Пројекат ће се реализовати кроз инвестиционо улагање у инфраструктуру Клиничких
центара у Србији. Крајњи корисници су грађани Републике Србије у делу потреба које пружа терцијална здравствена заштита. Потпројекат /Клинички центар Београд ,обухвата завршетак нове зграде од приближно 86000 м/2 типа кула и подијум-прва фаза, рехабилитација старе куле остатка подијума од 46000м/2 и
рехабилитацију шест зграда у унутрашњем кругу. Потпројекат /Клинички центар-Крагујевац ,обухвата изградњу нове зграде од 22500 м/2 и реновирање једног броја
постојећих зграда. Пот пројекат /Клинички центар - Ниш, обухвата завршетак делимично коришћене зграде од 18000 м/2 ,изградње нове зграде од 28000 м/2 и
реновирање једног броја постојећих зграда. Потпројекат/Клинички центар-Нови Сад, обухвата завршетак зграде од 33500 м/2 . Укупан пројекат обухвата и послове
на Пројекту изградњи Термоенергетског блока у клиничком центру Београд ,Пројекат управљања отпадом,Пројекат трансфузије крви , Набавка опреме за четри
клиничка центра као и Пројекат техничке помоћи општем унапређењу пружања здравствених услуга у Србији. Од стране Банке вредност пројекта је процењена на
430.000.000,00 евра. Од процењеног износа банка би кредитирала износ од 150.000.000,00 евра са отвореном могућношћу да се накнадно поднесе захтев за
додатних 50.000.000,00 евра. Овим пројектом дефинисани су и послови који обухватају координацију и надзор над реконструкцијом, адаптацијом и извођењем
радова на реконструкцији Клиничких центара. Наиме, међународним Финансијским уговорима Министарство здравља је одређено као Промотер овог пројекта. У
том смислу, Министарство је формирало Јединицу за имплементацију пројекта са задатком да врши координацију активности и даје административну подршку
пројекту, да припрема објављује и врши евалуацију тендера и доделу уговора, као и да управља процесом исплата и подношења извештаја о напретку пројекта како
Банци тако и органима Републике Србије. Сходно систематизацији послова и радних задатака које је Министарство здравља донело за рад Јединице за
имплементацију пројекта, послови које обављају стручна лица ангажована у ЈИП-у су послови техничко-технолошке , финансијске и правне природе на реализацији
пројектних задатака.
Циљ 1:Побољшање услова за рад у клиничким центрима (Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад) кроз реконструкцију, изградњу и набавку медицинске опреме
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % завршености изградње
Клиничких центара
Извор верификације:
Извештај ЈИП -а који се
доставља ЕИБу,Министарству здравља и
Влади РС и другим органима

проценат

2009

-

80

90

90

Пројекат: 7031 - ИПА 2013 - ПРОГРЕС
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: Закључак Владе РС којим се прихвата текст финансијског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије за 2013 годину и овлашћује
Јадранка Јоксимовић да га потпише у име Владе РС је 05-број: 48-4881/2014-1 од 03 јуна 2014.год. Споразум је потписан је 06.06.2014.године, oквирни споразум
између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице републици
Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА), закључен 29. новембра 2007. године и Уредба о
децентрализованом управљању средствима развојне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА).
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Опис: Пројекат обухвата завршетак изградње и опремање зграде хируршког блока Опште болнице у Врању. 85% финансијских средстава потребних за завршне
радове обезбеђује се из средстава програма Европски прогрес (2.805.000 ЕУР), док Министарство здравља има обавезу да обезбеди национално суфинансирање од
15 % од вредности завршних радова. Министарство здравља има обавезу и да после завршетка изградње изградња зграде (2018 године) обезбеди средства за
набавку потребне опреме. За имплементацију пројекта, која укључује и припрему тендерске документације је задужен УНОПС, а за потписивање уговора и контролу
свих трансакција је одговорно Министарство финансија Републике Србије (Јединица за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ), (CFCU).

Циљ 1:Унапређење квалитета здравствене заштите у Пчињском округу кроз унапређење пружања здравствених услуга у Општој болници Врање
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % реализације радова
изградње болнице у Врању
Извор верификације:
Извештај Унопс-а

проценат

2015

-

20

0

0

Пројекат: 4003 - Реконструкција Клиничког центра Србије, Београд
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: Закључак Владе РС 05 БРОЈ:48-9716/2006-02 ОД 09.11.2006., Међународни финансијски уговори између Републике Србије и Европске инвестиционе
банке број :FI no.24.745.од 08.12.20006 и FI no. 23.761 (CS) од 12.12.2008. године који су ратификовани од стране Скупштине Републике Србије

Опис: Пројекат ће се реализовати кроз инвестиционо улагање у инфраструктуру Клиничког центра Србије. Крајњи корисници су грађани Републике Србије у делу
потреба које пружа терцијална здравствена заштита. Овај ројекат обухвата завршетак зграде од приближно 86.000 м/2 типа нова кула и подијум-прва фаза
изградње и реконструкција старе куле са остатком подијума-друга фаза од 46000м/2 и рехабилитацију шест зграда у унутрашњем кругу КЦС као и набавку
медицинске опреме.
Циљ 1:Побољшање услова за рад у Клиничком центру Србије у Београду, а кроз реконструкцију, изградњу и набавку медицинске опреме
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % завршености изградње
Клиничког центра Србије у
Београду
Извор верификације:
Извештај Јединице за
имплементацију пројекта

проценат

2015

-

40

30

30

ДА/НЕ

2015

0

не

не

не

2. Добијена употребна
дозвола
Извор верификације:
Извештај јединице за
имплементацију пројекта

Пројекат: 4004 - Реконструкција Клиничког центра Крагујевац
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: основ Закључак Владе РС 05 БРОЈ:48-9716/2006-02 ОД 09.11.2006., Међународни финансијски уговори између Републике Србије и Европске
инвестиционе банке број :FI no.24.745. од 08.12.20006 и FI no. 23.761 (CS) од 12.12.2008. године који су ратификовани од стране Скупштине Републике Србије

Опис: Пројекат ће се реализовати кроз инвестиционо улагање у инфраструктуру Клиничког центра Крагујевац. Пројекат обухвата изградњу нове зграде од 22500
м/2 и реновирање једног броја постојећих зграда, као и набавку медицинске опреме.
Циљ 1:Побољшање услова за рад у Клиничком центру Крагујевац, кроз реконструкцију, изградњу и набавку медицинске опреме
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % изградње Клиничког
центра Крагујевац
Извор верификације:
Извештај Јединице за
имплементацију пројекта

проценат

2015

-

15

45

40

ДА/НЕ

2015

0

не

не

не

2. Добијена употребна
дозвола
Извор верификације:
Извештај Јединице за
имплементацију пројекта

Пројекат: 4005 - Реконструкција Клиничког центра Ниш
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: Закључак Владе РС 05 БРОЈ:48-9716/2006-02 ОД 09.11.2006., Међународни финансијски уговори између Републике Србије и Европске инвестиционе
банке број :FI no.24.745. од 08.12.20006 и FI no. 23.761 (CS) од 12.12.2008. године који су ратификовани од стране Скупштине Републике Србије

Опис: Пројекат ће се реализовати кроз инвестиционо улагање у инфраструктуру Клиничког центра Ниш. Пројекат обухвата завршетак делимично коришћене зграде
од 12.000м/2, изградњу нове зграде од 15.000 м/2 и реновирање једног броја постојећих зграда.
Циљ 1:Побољшање услова за рад у Клиничком центру Ниш, кроз реконструкцију, изградњу и набавку медицинске опреме
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. % изградње Клиничког
центра Ниш
Извор верификације:
Извештај Јединице за
имплементацију пројекта

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

50

-

-

-

ДА/НЕ

2015

0

-

-

-

2. Добијена употребна
дозвола
Извор верификације:
Извештај Јединице за
имплементацију пројекта

Пројекат: 4006 - Реконструкција Клиничког центра Војводине, Нови Сад
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
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Правни основ: Закључак Владе РС 05 Број:48-9716/2006-02 ОД 09.11.2006., Међународни финансијски уговори између Републике Србије и Европске инвестиционе
банке број :FI no.24.745. од 08.12.20006 и FI no. 23.761 (CS) од 12.12.2008. године, који су ратификовани од стране Скупштине Републике Србије

Опис: Пројекат ће се реализовати кроз инвестиционо улагање у инфраструктуру Клиничког центра Војводине, у Новом Саду. Потпројекат /Клинички центар
Војводине обухвата реконструкцију и доградњу постојеће зграде од 33.500 м/2 , као и набавку медицинске опреме.
Циљ 1:Побољшање услова за рад у Клиничком центру Војводине у Новом Саду, кроз реконструкцију и изградњу објеката и набавку медицинске опреме.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. % изградње Клиничког
центра Војводина, у Новом
Саду
Извор верификације:
Извештај Јединице за
имплементацију пројекта

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

-

20

45

35

ДА/НЕ

2015

0

не

не

не

2. Добијена употребна
дозвола
Извор верификације:
извештај јединице за
имплементацију пројекта

Пројекат: 4007 - Развој здравства 2
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: Споразум о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој број 8338-YF
Опис: Пројекат садржи четири компоненте: Компонента 1: Унапређење финансирања у здравству која ће подржати реформе на унапређењу квалитета,
ефикасности и транспарентности финансирања које РФЗО пружа на нивоу примарне здравствене заштите и у болницама. Компонента ће финансирати техничку
помоћ, обуке, робу и опрему за пружање подршке дизајну и имплементацији подстицаја и ради надгледања резултата; финансираће почетно пилотирање
програма грантова за унапређење квалитета у Домовима здравља; подржаће побољшања у области информационо-технолошких капацитета потребних за
унапређење финансијског извештавања и надзора учинка на централном, болничком и примарном нивоу. Ова компонента ће такође подржати техничку помоћ
како би се омогућиле неопходне измене подзаконских аката и регулативе неопходне за имплементацију реформи у финансирању; донеће препоруке о
аранжманима за управљање ради јачања аутономије руководстава, као и одговорности у болницама и на нивоу примарне здравствене заштите; и бавиће се
општим питањима, као што су јачање система писања упута између примарне и болничке неге; Компонента 2: Ефикасна набавка лекова и медицинских средстава,
која обухвата активности око следећих главних области: подршка централизованој набавци лекова и залиха кроз оквирне споразуме; јачање Процене здравствених
технологија; и унапређење система за одржавање медицинске опреме; Компонента 3: Јачање квалитета пружања услуга има за циљ унапређење стандарда
квалитета и ефикасности здравствене заштите у здравственом сектору Србије кроз два главна приступа и то јачање система за унапређење квалитета и
модернизацију контроле канцера у одабраним установама на терцијарном нивоу здравствене заштите. Ова компонента ће ојачати заједничке системе за
управљање учинком и информациону технологију који су значајни у обе под-компоненте, и финансираће робу, грађевинске радове, техничку помоћ, обуку и
опрему; Компонента 4: Надзор, евалуација и управљање Пројектом ће подржати рутинско управљање Пројектом, укључујући поверене послове, надзор и
евалуацију, ревизију Финансијских извештаја Пројекта. Компонента ће финансирати оперативне трошкове Пројекта, укључујући преводилачке услуге, опрему,
трошкове надзора (превоз и дневнице), трошкове запослених у Јединици за координацију Пројекта, надзор и евалуацију, студије и истраживања, и инкременталне
трошкове у Министарству здравља. Надзор над имплементацијом предложених реформи, укључујући потенцијалне ненамерне последице, ће бити подржан у
оквиру ове компоненте. Финансирање петогодишњег Националног истраживања здравља становништва је такође планирано за 2017/18, а могу бити предвиђена и
студијска путовања у земље где постоје сличне реформе у напреднијем стадијуму и где су достигнути значајни резултати.
Циљ 1:Подршка реформи финансирања болнице
Назив индикатора
Јединица мере
1. % од укупног броја
случајева акутне болничке
неге у државним
болницама које тачно
извештавају према ДСГ

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

20

80

95

95

број

2016

1000

2500

3000

-

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2014

35

36

40

45

Извор верификације: Подаци
РФЗО-а

2. Број здравствених
радника који су прошли
обуку
Извор верификације:
Извештај јединице за
имплементацију пројекта

Циљ 2: Унапређење квалитета здравствене заштите
Назив индикатора
Јединица мере
1. % одраслих пацијената
регистрованих у домовима
здравља са забележеном
вредношћу крвног
притиска, индексом
телесне масе, статусом
пушења и препорученим
саветима за здравије
понашање у претходних 5
година у њиховим
здравственим картонима

%

Извор верификације:
извештај

Пројекат: 4008 - Програм „Intereg” IPA - CBC Румунија - Србија
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: Финансијски споразум потписан између Европске комисије, Републике Србије и Тела за управљање и Одлуке комисије број: 5667/06.08.2015 којим се
одобрава Interrag - ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија за период од 2014-2020.године
Опис: На основу Одлуке Заједничког мониторинг комитета за „Interrag - ИПА CBC Румунија-Србијаˮ Општој болници Пожаревац одобрен је пројекат РумунијаСрбија, заједничка иницијатива за борбу против рака у прекограничном региону: Унапређење дијагностике и лечења малигних тумора. Активности Министарства
здравља у оквиру овог пројекта подразумевају опремање и повезивање дијагностичком опремом 12 општих болница у пограничној регији са Румунијом.

Циљ 1:Побољшање услова за рад здравствених установа у пограничној регији са Румунијом, кроз обезбеђење адекватне медицинске опреме
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
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Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број општих болница
опремљених новом
медицинском
дијагностичком опремом

број

2016

-

12

0

Извор верификације:
извештај

Пројекат: 4009 - Развој здравства 2 - додатно финансирање
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа
Правни основ: Споразум између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој: IBRD 8830 YF
Опис: „Додатно финансирање за Други пројекат развојa здравства Србије“ (ДФДПРЗС), финансиран из кредита Међународне банке за обнову и развој, за циљ има
да допринесе унапређењу ефикасности и квалитета система јавног здравља Републике Србије кроз јачање: финансирања здравства, набавке и система одржавања
и система за унапређење квалитета и управљање одабраним приоритетним незаразним болестима. Јединица за координацију пројекта (ЈКП) успостављена је од
стране Министарства здравља (МЗ) и задужена да помогне у руковођењу и остваривању договорених циљева пројекта. Пројекат обухвата четири компоненте са
поткомпонентама: Унапређење финансирања у систему здравствене заштите, Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити, Јачање квалитета
здравствене заштите, праћење, евалуација и управљање Пројектом.
Циљ 1:Подршка реформи система финансирања болница
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат укупног броја
случајева акутне болничке
неге у државним
болницама које тачно
извештавају на основу ДСГ

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2014

0

80

95

95

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2014

0

27

27

27

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

42

42

32

28

број

2014

40

35

32

30

број

2014

54

42

35

30

%

Извор верификације:
извештај

Циљ 2: Унапређен приступ лековима
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат смањења
просечне јединичне ценеу
односу на почетну цену за
50 најчешће издатих лекова
из више извора, који се
набављају кроз
централизоване оквирне
споразуме

%

Извор верификације:
извештај

Циљ 3: Унапређење контроле канцера
Назив индикатора
Јединица мере
1. Просечно чекање на
радиотерапију од дана
прописивања терапије за
рак дојке
Извор верификације:
извештај

2. Просечно чекање на
радиотерапију од дана
прописивања терапије за
рак грлића материце
Извор верификације:
извештај

3. Просечно чекање на
радиотерапију од дана
прописивања терапије за
рак простате
Извор верификације:
извештај

Програм: 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања
Сектор: 18 - Здравство
Опис: Програм обухавата трансфере РФЗО-у за намене утврђене законом и то: за здравствену заштиту лица која се сматрају осигураницима по члану 22. став 1. Закона о здравственом
осигурању, накнаде зараде у случају привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће (35% од основа за накнаду зараде из средстава буџета
Републике) и за здравствену заштиту лица оболелих од ретких болести.

Циљ 1:Обезбеђивање здравствене заштите лицима која то не могу остварити по другом основу
Назив индикатора
1. Број корисника који не могу остварити
здравствену заштиту по другом основу
Извор верификације: Узвештај РФЗО-а

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

973305

925342

925342

925342

Циљ 2: Успостављање солидарне одговорности за обезбеђење средстава за лечење одређених пацијената оболелих од ретких болести,за које се средства не могу у потпуности обезбедити од уплаћених доприноса
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Број лица којима се пружа здравствена
заштита од ретких болести
број
2015
16
26
26
26
Извор верификације: Извештај РФЗО-а

Програмска активност: 0001 - Здравствена заштита лица која се сматрају осигураницима по члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању
Програм коме припада: 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања
Правни основ: Закон о здравственом осигурању; Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање.
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Опис: У члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању , прописано је да се осигураницима сматрају и лица које припадају групацији становништва која је
изложена повећаном ризику оболевања, лица чија је здравствена заштита потребна у вези са спречавањем, сузбијањем, раним откривњем и лечењем болести од
већег социјалног значаја, као и лица која су у категорији социјално-угроженог становништва, ако не испуњавају услове за стицање својства осигураника, или ако
права из обавезног здравственог осигурања не остварују као чланови породице осигураника. У ставу 4. истог члана прописано је да се осигураником у смислу
Закона, сматра и лице коме је надлежни орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног лица из бивших република СФРЈ, ако има боравиште на територији
Републике . У складу са чланом 24 став 2 и 3 Закона, права из обавезног здравственог осигурања утврђена овим законом обезбеђују се и члановима уже породице
осигураника из члана 22 став 1. тачка 7)-9),11) и 16) Закона као и из става 4овог закона, под условима који су прописани за те осигуранике У члану 204. наведеног
Закона прописано је да се средства за уплату доприноса за осигуранике из члана 22. Закона обезбеђују у буџету Републике. Основица за уплату доприноса за
осигуранике из члана 22. Закона је месечна основица доприноса коју чини износ од 15% просечне месечне зараде у Републици исплаћене по запосленом у
претходној години, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (члан 35б. Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање, а стопа по којој се обрачунава и плаћа допринос јесте 12,3%. Месечна основица доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства
за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике за 2015. годину износи 9.214,00 динара. Законом је ближе одређено вођење матичне евиденције о осигураним
лицима и коришћење права из обавезног здравственог осигурања (чл. 115-138).

Програмска активност: 0002 - Накнада зараде у случају привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће
Програм коме припада: 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања
Правни основ: Закон о здравственом осигурању
Опис: Законом о здравственом осигурању је утврђено да се у случају привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће, почев од 31. дана привремене спречености за рад, висина накнаде зараде обезбеђује у износу од 100% од основа за накнаду зараде, с тим што се из
средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује износ од 65% од основа за накнаду зараде, као и износ од 35% од основа за накнаду зараде из средстава
буџета Републике која се преносе Републичком фонду за здравствено осигурање, који у име и за рачун Републике уплаћује средства на рачун осигуранице.

Програмска активност: 0003 - Здравствена заштита осигураних лица оболелих од ретких болести
Програм коме припада: 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања
Правни основ: Закон о здравственом осигурању; Закон о играма на срећу
Опис: Програмска активност обухвата здравствену заштиту лица оболелих од ретких болести, која остварују своја права у систему обавезног здравственог
осигурања, међутим, постоје одређене специфичне врсте ретких болести чије је лечење више десетина пута скупље од лечења других осигураних лица (Гошеова
болест,Фабријева болест и др.),па је из тог разлога неопходно обезбедити додатне изворе финансирања-путем обезбеђивања средстава у буџету Републике Србије,
како би се обезбедила неопходна здравствена заштита за ову категорију оболелих. Средства обезбеђена у Буџету Републике Србије , за ове намене , преносе се
Републичком фонду за здравствено осигурање, сходно потребама и расположивим приходима и на основу критеријума које, на предлог министарства надлежног за
послове здравља, доноси Влада за сваку буџетску годину.Предложени начин финансирања поправља положај лица оболелих од ретких болести и на тај начин
започиње поступак хармонизације са стандардима Европске уније у области обезбеђивања права на здравствену заштиту пацијената оболелих од ретких болести.

Програм: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
Сектор: 18 - Здравство
Опис: У хроничне незаразне болести се убрајају: болести срца и крвних судова, малигни тумори, шећерна болест, опструктивна болест плућа, повреде тровања, поремећаји менталног
здравља и друге. Ове болести већ деценијама доминирају у нашој националној патологији. Болести срца, крвних судова и малигни тумори чинили су преко две трећине свих узрока смрти
током 2015. године у Србији. Више од половине свих смртних исхода (52,4%) била је последица умирања од болести система крвотока, а скоро свака пета умрла особа(20,6%) била је жртва
малигног тумора. Од последица повреда и тровања умрло је 2,9% становника Србије, од компликација шећерне болести 2,9% и од опструктивних болести плућа 2,6%.

Циљ 1: Смањење стопе умирања од водећих хроничних незаразних болести
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2006

57

50

49

49

проценат

2015

21

18

18

18

1. % умрлих мушкараца и жена од
кардиоваскуларних болести
Извор верификације: Здравственостатистички годишњак ИЗЈЗ Србије

2. % умрлих мушкараца и жена од
малигних тумора
Извор верификације: Здравственостатистички годишњак ИЗЈЗ Србије

Програмска активност: 0001 - Подршка раду Канцеларије за контролу дувана
Програм коме припада: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
Правни основ: Закон о здравственој заштити и Закон о здравственој заштити становништва од изложености дуванском диму
Опис: У оквиру програмске активности реализују се активности које су у складу са Стратегијом контроле дувана у Републици Србији. Оне обухватају упозоравање на
опасности од дувана и јачање капацитета здравствених радника и сарадника за спровођење мера на контроли дувана.
Циљ 1:Информисање становништва о штетности пушења и изложености дуванском диму
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % младих жена старости
13-15 година које су
пушачи
Извор верификације:
извештај Института
Батут- истраживање
употребе дувана код младих

%

2017

15,2

14

13

12

%

2017

15,5

14

13

12

број

2014

1

2

2

2

2. % младих мушкараца
старости од 13-15 година
који су пушачи
Извор верификације:
извештај Института
Батут-истраживање
употребе дувана код младих
у Србији

3. број спроведених
медијских кампања
Извор верификације:
Извештај Института
Батута

357

Циљ 2: Јачање капацитета здравствених радника и сарадника за спровођење мера на контроли дувана
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

300

300

300

1. број едукованих
здравствених радника
Извор верификације:
Извештај Института
Батут

број

2014

100

Програмска активност: 0002 - Подршка активностима здравствених установа у области онколошке здравствене заштите
Програм коме припада: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
Правни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о здравственом осигурању
Опис: Према новом националном програму за рано откривање карцинома дојке у двогодишњем интервалу потребно је обухватити 75% жена старости од 50-69
година у Републици Србији превентивним гинеколошким прегледима. Стога је неопходно едуковати здравствене раднике у области скрининга: радиолози и рентген
техничари. Такође је неопходно успоставити квалитет-контролу мамографије. Поред тога новим националном програму за рано откривање колоректалног
карцинома предвиђено је да се у двогодишњем интервалу обухвати 75% жена и мушкараца старости од 50-74 година у Републици Србији превентивним
прегледима дебелог црева. Стога је неопходно едуковати здравствене раднике у области скрининга: колоноскописти и медицински техничари.

Циљ 1:Јачање капацитета здравствених радника у области скрининга
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број едукованих
радиолога
Извор верификације:
Извештај носиоца
програмских активности

број

2014

20

30

25

25

број

2014

50

30

20

20

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2014

10

25

27

27

проценат

2014

10

45

50

50

2. Број едукованих
цитоскринера
Извор верификације:
Извештај носиоца
програмских активности

Циљ 2: Побољшање раног откривања малигних болести
Назив индикатора
Јединица мере
1. % жена генеративног
доба (15-49 год)
обухваћених превентивним
гинеколошким прегледима
Извор верификације:
Извештај носиоца
програмских активности

2. % мушкараца и %жена
узраста од 50 и 74 година
обухваћених превентивним
прегледима дебелог црева
Извор верификације:
Извештај носиоца
програмских активности

Програмска активност: 0003 - Подршка активностима здравствених установа у области кардиоваскуларне здравствене заштите
Програм коме припада: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Увођење система за надзор и унапређење превентивних програма, неопходни су како би се пратили актуелни трендови обољења од кариоваскуларних
болести у Србији. У оквиру ове програмске активности у здравственим установама примарног нивоа здравствене заштите врши се едукација здравствених радника
за процену ризика од болести срца и крвних судова на основу најновијих смерница Европских водича за превенцију болести срца и крвних судова. Тиме би била
омогућена адекватна процена ризика по здравље становништва Србије са аспекта болести крвних судова, као и ефикасно прађење спровођења Програма
превенције кардиоваскуларних болести до 2020. године. Неопходно је да се сачини садржај едукације и да се спроведе едукација лекара у области
кардиоваскуларне здравствене заштите.
Циљ 1:Превенција болести срца и крвних судова
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број здравствених
радника који су едуковани
за процену ризика од
болести срца и крвних
судова

број

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2014

10

25

25

25

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај носиоца
програмске активности

Циљ 2: Едукација здравствених радника у области кардиолошке здравствене заштите
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број едукованих
здравствених радника из
области кардиохирургије
Извор верификације:
Извештај носиоца
програмске активности

2. Број здравствених
радника едукованих у
иностранству за примену
нових технологија у
области кардиологије и
кардиохирургије

број

2014

1

8

10

10

број

2014

0

5

5

5

Извор верификације:
Извештај носиоца
програмске активности

Пројекат: 4001 - Рана детекција и превенција типа 2 дијабетеса
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Програм коме припада: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: На основу резултата бројних испитивања указано је да је тип 2 дијабетеса у значајном порасту и да добија размере пандемије и процењује се да се при
садашњим условима дијагностикује на време тек сваки други пацијент са овим обољењем. Дијабетес представља најчешћи узрок слепила, терминалне бубрежне
инсуфицијенције, нетрауматске ампутације и периферне неуропатије, а 2/3 пацијената који су прележали инфаркт миокарда или мождани удар имају тип 2
дијабетеса. Овај пројекат представља наставак активности заснованих на Националном програму ране детекције и превенције типа 2 дијабетеса. Пројекат спроводи
КЦС, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма.
Циљ 1:Развој и комплетирање адекватног и одрживог система ране детекције и превенције типа 2 дијабетеса на примарном нивоу здравствене заштите
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број едукованих доктора
медицине и медицинских
сестара у сваком
Превентивном
центру/Саветовалишту за
дијабетес

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

30

50

50

50

број

2014

10

20

20

20

Извор верификације:
Извештај носиоца
програмске активности

2. Број превентивних
центара у којима се
спроводи програм ране
детекције и превенције
типа 2 дијабетеса
Извор верификације:
Извештај носиоца
програмске активности

Пројекат: 4003 - Унапређење дијагностике и терапије у лечењу хроничних болести у Републици Србији
Програм коме припада: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
Правни основ: У оквиру програма сарадње Републике Србије са Међународном агенцијом за атомску енергији (МААЕ) прпграмиран национални пројектз са
ознаком СРБ/6/013 под називом Improving Diagnos cs and Therapy in the Treatment of Chronic Diseases in the Republic of Serbia
Опис: Пројекат обухвата активности везане за пет здравствених установа и то: Клинички центар Србије, Клинички центар Војводине, Институт за онкологију
Војводине, Клинички центар Крагујевац и Институт за онкологију и радиологију Србије. Учешће у трошковима везаним за активности пројекта које се односе на
Клинички центар Војводине и Институт за онкологију Војводине треба да буду планирани у буџету АП Војводина, која је оснивач ових здравствених установа.
Активности у оквиру пројекта обухватају набавку одређене опреме, као и едукацију запослених за рад на опреми која треба да буде набављена у оквиру пројекта.
Циљ 1:Унапређена дијагностика и квалитет лечења пацијената који болују од хроничних незаразних болести (малигне болести, болести срца и крвних судова, неуролошке болести, ендокринолошке
болести итд.) у поменутим здравственим установама на теријарном нивоу здравствене заштите
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. број едукација
(специјализације, стручне
посете, тренинзи)
запослених за рад на новом
хибридном СПЕКТ/ЦТ
уређају

број

2016

0

3

2

/

број

2016

0

4

/

/

број

2018

0

1

/

/

Извор верификације:
извештај

2. број едукација (стручне
посете, тренинзи)
запослених за рад на новом
уређају
Извор верификације:
извештај

3. Набављен апарат за
брахитерапију за Институт
за онкологију и
радиологију Србије
Извор верификације:
извештај

Пројекат: 4005 - Имплементација Националног програма за палијативно збрињавање деце
Програм коме припада: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења
Правни основ: Закон о здравственој заштити
Опис: Пројекат ће се фокусирати на здравствене , психосоцијалне и организационе аспекте унапређења квалитета живота деце и биће реализован кроз 4 фазе:
Израда стручно-методолошког упутства, израда водича и писаних упутстава за родитеље, децу и чланове породице, презентовање и едукацију здравствених
радника и родитеља.
Циљ 1:Унапређење стручних компетенција здравствених радника за практичну примену поступака из домена палијативног збрињавања деце
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. број едукованих
здравствених радника и
сарадника

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

-

180

240

240

број

2016

-

120

120

120

Извор верификације:
извештај носиоца пројекта

2. Број едукованих
родитеља
Извор верификације:
извештај носиоца пројекта
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ГЛАВА 27.1 - УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ
Опште образложење корисника:
Управа за биомедицину је надлежно тело из области биомедицине и учествује у припреми предлога прописа за спровођење закона у области биомедицине, утврђује и контролу испуњености услова за
обављање послова у здравственим установама које обављају из области биомедицине у погледу простора, кадра и опреме; координирање рада здравствених установа које су добиле дозволу за
обављање трансплантације органа, односно ћелија и ткива, предлагање мера за унапређивање квалитета рада здравствених установа; обавља послове контроле квалитета рада, односно
континуираног праћења квалитета рада у области биоемдицине, обезбеђује и координира дистрибуцију и размену органа, односно ћелија и ткива између здравствених установа у земљи, као и са
надлежним правним лицима, органима и организацијама у иностранству са којима се остварује сарадња; води Јединствени регистар давалаца органа, односно ћелија и ткива, као и донора
репродуктивних ћелија; вођењи податке о датим писменим и опозваним пристанцима донора и донираним репродуктивним ћелијама; вођење листи чекања по врстама органа, као и Републичке
листе чекања за трансплантацију ћелија и ткива; води регистар озбиљних нежељених догађаја и озбиљних нежељених реакција из области биомедицине; обезбеђује, организивање и одржавање
јединственог информационог система за трансплантацију органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења и додељивање овлашћеном здравственом раднику шифре за
добијање одобрења за позивање на податке које води; вршење инспекцијског надзора над радом здравствених установа које обављају послове трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и
вршење инспекцијског надзора над радом здравствених установа и приватне праксе које обављају послове и биомедицински потпомогнутог оплођења, односно здравствене установе које обављају
послове из области трансфузијске медицине; вођење јединственог регистра поступака биомедицински потпомогнутог оплођења; издавање дозволе за увоз, односно извоз репродуктивних ћелија;
праћење научних достигнућа у области трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења и предлагање мере за примену у Републици Србији;
учествовање у припреми водича добре праксе и стандардних оперативних процедура за обављање послова узимања, дистрибуције, пресађивања, утврђивања подударности, односно типизације
ткива, односно трансплантације, као и стандардних и оперативних поступака из области трансфузијске медицине; учествовање у припреми водича добре праксе и стандардних оперативних процедура
за обављање послова узимања, обраде, дистрибуције, и уношења репродуктивних ћелија, односно ембриона, као и поступака биомедицински потпомогнутог оплођења; подношење министру
извештаја о раду у области трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења и трансфузијске медицине; обезбеђивање јавне доступности годишњег
извештаја о активностима из области биомедицински потпомогнутог оплођења; учествовање на редовним састанцима надлежних тела Европске комисије, као и подношење извештаја из подручја
биомедицине Европској комисији у складу са захтевима Европске комисије и учествује на редовним састанцима надлежних тела Европске комисије у вези имплементацијом директива из области
биомедицине; као и друге послове из делокруга Управе.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Сектор: 18 - Здравство
Главни носилац: 11900 - МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Програмска активност: 0007 - Уређење Управе у области биомедицине
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Закон о пресађивању људских органа, Закон о трансфузијској медицини, Закон о људским ћелијама и ткивима и Закон о биомедицински
потпомогнутој оплодњи.
Опис: Ова програмска активност подразумева спровођење активности које су намењене јачању и развијању институционалних капацитета Управе за биомедицину
кроз ефикасно управљање, координацију и надзор у области биомедицине, као развој и унапређење здравствене заштите у области биомедицине кроз
успостављање система квалитета у здравственим установама из области биомедицине.
Циљ 1:Подигнути свест јавности о значају учествовања у давалаштва органа као и подршка исте о ширењу значаја трансплатационог програма
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број донор картица
Извор верификације:
Извештај

2. Број промоција
трансплатације
Извор верификације:
Извештај

број

2016

20000

20000

20000

20000

број

2016

50

50

50

50

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Развијати институционални капацитет за управљање, координацију и праћење у области биомедицине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број овлашћених
трансфузиолошких
установа
Извор верификације:
извештај Управе за
биомедицину

2. Број укључених донор
болница
Извор верификације:
Извештај

број

2016

47

14

4

4

број

2016

2

2

2

2

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 3: Успостављање националног система квалитета у области биомедицине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број извршених надзора
у области биомедицине
Извор верификације:
извештај

2. Број овлашћених
трансфузијских установа
Извор верификације:
извештај

број

2016

5

20

25

25

број

2017

47

4

4

4

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

14

18

20

20

број

2016

40

100

100

100

Циљ 4: Унапређење координисања у области трансплантације
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број донор болница
Извор верификације:
извештај

2. Број обављених
трансплантација годишње
Извор верификације:
извештај

ГЛАВА 27.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ
Опште образложење корисника:
Црвени крст је хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна организација основана за територију Србије која врши јавна овлашћења утвђена законом и обавља друге послове од јавног
интереса, у складу са са ратификованим међународним уговором, законом и другим прописима и општим актима и при њиховом вршењу има положај организације која помаже надлежним
органима у хуманитарној области.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
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Сектор: 18 - Здравство
Главни носилац: 11900 - МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Програмска активност: 0006 - Програми Црвеног крста Србије
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије; Закона о играма на срећу
Опис: Програми Црвеног крста Србије су усмерени на становништво које је социјално угрожено, посебно на децу, стара лица, избеглице и интерно расељена лица и
обухвата промоцију и омасовљавање добровољног давалаштва крви, здравствено превентивну делатностедукације и тренинге младих, социјалну делатност, бригу
о старијим лицима, психосоцијалну подршку породицама несталих и киднапованих, припреме за деловање у несрећама и одговор на несреће, итд.

Циљ 1:Здравствено превентивна делатност
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број едукованих нових
волонтера за акције
добровољног давалаштва
крви

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2014

100

190

200

200

број

2014

100

300

300

300

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај Црвеног крста
Србије

2. Број одржаних
радионица
Извор верификације: редовни
годишњи извештај о раду
Црвеног крста

Циљ 2: Припреме за деловање у несрећама и одговор на несреће
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број едукованих за
деловање у несрећама
Извор верификације: Редовни
годишњи извештај о раду
Црвеног крста

број

2014

15

25

30

30

број

2015

1

1

1

1

2. Број одржаних едукација
за деловање у несрећама
Извор верификације:
Извештај Црвеног крста

ГЛАВА 27.3 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ УСПЕШНО ЛЕЧИТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Опште образложење корисника:
Буџетски фонд је основан ради обезбеђивања додатних средстава за лечење обољења, стања или повреда, као и лечење оболелих од одређених врста ретких болести које су излечиве, а које се не
могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава за лечење од уплате доприноса за обавезно здравствено
осигурање и из других извора финансирања у складу са законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Сектор: 18 - Здравство
Главни носилац: 11900 - МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Програмска активност: 0005 - Лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите
Правни основ: Закон о здравственом осигурању
Опис: Обезбеђивање додатних средстава за лечење обољења, стања или повреда, кaо и лечења оболелих од одређених врста ретких болести, које су излечиве, а
које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава за лечење
од уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање и из других извора финансирања у складу са законом, као и за обезбеђивање средстава за установљавање
дијагнозе за децу до 18 година, ако у Републици Србији није могуће установити дијагнозу. Средства Буџетског фонда се додељују на предлог Комисије за доделу
средстава из Буџетског фонда, коју образује министар здравља.
Циљ 1:Успостављање солидарне одговорности за обезбеђење средстава за лечење обољења стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број пацијената који су
упућени на лечење у
инострану здравствену
установу

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

25

80

85

90

број

2016

70

100

110

120

Извор верификације:
Извештај Комисије за доделу
средства

2. Број послатих узорака на
дијагностичко испитивање
у иностране лабораторије
Извор верификације:
Извештај Комисије за доделу
средстава

Раздео 28
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

361

Опште образложење корисника:
Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: рударство; стратегију и политику развоја рударства; израду биланса минералних сировина; геолошка
истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина; израду програма истражних радова у области основних геолошких истраживања која се односе на одрживо коришћење ресурса;
израду годишњих и средњорочних програма детаљних истражних радова у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и
других услова за реализацију тих програма; експлоатацију свих врста минералних сировина и геолошких ресурса; инспекцијски надзор у области рударства, као и друге послове одређене законом.
Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: енергетику; енергетску политику и планирање развоја енергетике у области електричне енергије, природног
гаса, нафте и деривата нафте; енергетски биланс Републике Србије; нафтну и гасну привреду; стратегију и политику енергетске безбедности, израду годишњих и средњорочних програма енергетске
безбедности и обезбеђивања материјалних и других услова за реализацију тих програма; обавезне и друге резерве енергената; безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника;
производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом; нуклеарна енергетска постројења чија је намена производња електричне, односно топлотне енергије, производња, коришћење и
одлагање радиоактивних материјала у тим објектима; рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност; обновљиве изворе енергије; заштиту животне средине и климатске промене у области
енергетике; координацију послова у вези са инвестицијама у енергетику; инспекцијски надзор у области енергетике, као и друге послове одређене законом.
Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја природних ресурса; истраживања која се односе на експлоатацију природних
ресурса; израду програма истражних радова у области природних ресурса и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма; израду биланса резерви подземних вода,
норматива и стандарда за израду геолошких карата.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
Сектор: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство
Опис: Програм обухвата послове који се односе на дефинисање, спровођење и праћење енергетске политике у области нафте, гаса, електричне и топлотне енергије, енергетске
ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине у енергетици. У оквиру овог Програма реализују се и прате пројекти који имају за циљ унапређење енергетског
планирања на локалном и националном нивоу и праћење енергетске политике. Реализацијом активности и пројеката доприноси се сигурном, поузданом и квалитетном снабдевању
енергијом и енергентима.
Циљ 1:Развој тржишта електричне енергије и природног гаса и њихово повезивање са регионалним и тржиштем ЕУ
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

1

/

/

1

број

2016

144

154

/

/

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

21.2

25.6

27

/

Мтен

2015

15,051

17.789

17.98

/

1. Број нових интерконекција
Извор верификације: Извештај АЕРС

2. Број снабдевача електричном
енергијом и природним гасом
Извор верификације: сајт Агенције за
енергетику

Циљ 2: Одрживи развој енергетике
Назив индикатора
1. % ОИЕ у бруто финалној потрошњи
енергије према реализацији НАПОИЕ-а
Извор верификације: у Акционом плану
енергетске ефикасности

2. Максимална дозвољена вредност
потрошње примарне енергије у Мтен
Koментар: Нови циљ дат за период 20192020 утврђен је Програмом остваривања
стратегије у складу са обавезама у погледу
примене директиве 2012/27/ЕУ о
енергетској ефикасности, преизетим према
Енергетској заједници..
Извор верификације:

Програмска активност: 0001 - Уређење система у области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштита животне средине у енергетици
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије, Закон о енергетици, Закон о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице.
Опис: Програмска активност обухвата послове дефинисања, спровођења и праћења енергетске политике у области енергетске ефикасности; стварање регулаторних
и подстицајних услова за рационалну употребу енергије и енергената и повећање енергетске ефикасности; припрему, праћење и имплементација пројеката који
доприносе унапређењу енергетске ефикасности, издавање дозвола, решења и лицинци у вези са енергетском ефикасношћу, управљање подацима од значаја за
енергетску ефикасност, обука и подизање капацитета у области енергетске ефикасности. Активност је у директној вези и са активностима у оквиру програма 0502
Енергетска ефикасност. Дефинисање и праћење енергетске политике у области ОИЕ која се дефинише кроз Национални акциони план за обновљиве изворе енергије
(НАПОИЕ) који је подложан изменама до 2020.г. Такође, успоставља се база за праћење реализације НАПОИЕ и њено редовно пуњење, израда годишњих извештаја
који се достављају Енергетској заједници, итд. Израда стратешких и планских докумената из области заштите животне средине у енергетици, примена и праћење
мера заштите животне средине у енергетици, припрема мишљења на предлоге законских и подзаконских аката других инстутуција, идентификација и предлагање и
спровођење пројеката из области заштите животне средине у енергетици, учешће у активностима за приступање, потврђивање и реализацију међународних
конвенција и сличних видова и облика међународне сарадње у области заштите животне средине у енергетици. Учешће у раду Радних група и других тела на
националном и међународном нивоу у области заштите животне средине у енергетици. Учешће у раду Преговарачке групе 27 Заштита животне средине.

Циљ 1:Повећање удела обновљивих извора енергије (ОИЕ) у укупној финалној потрошњи енергије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Стопа удела ОИЕ у
сектору електроенергетике
Koментар: Праћење
реализације енергетскe
политике у области ОИЕ
која се дефинише кроз
Национални акциони план за
обновљиве изворе енергије
(НАПОИЕ). Могућа измена
НАПОИЕ-а.
Извор верификације:
Енергетски биланс
Републике Србије

%

2017

/

35.1

36.6

/

%

2017

/

28.6

30

/

2. Стопа удела ОИЕ у
сектору грејања и хлађења
Koментар: Праћење
реализације енергетскe
политике у области ОИЕ
која се дефинише кроз
Национални акциони план за
обновљиве изворе енергије
(НАПОИЕ). Могућа измена
НАПОИЕ-а.
Извор верификације:
Енергетски биланс РС
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3. Стопа удела ОИЕ у
сектору транспорта
Koментар: Праћење
реализације енергетскe
политике у области ОИЕ
која се дефинише кроз
Национални акциони план за
обновљиве изворе енергије
(НАПОИЕ). Могућа измена
НАПОИЕ-а.
Извор верификације:
Енергетски биланс
Републике Србије

%

2017

/

8.4

10

/

Програмска активност: 0002 - Eлектроенергетикa, нафтa и природни гас и системи даљинског грејања
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о енергетици, Закон о цевоводном транспорту, Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању
Опис: У оквиру ове програмске активности врши се усаглашавање прописа из области електроенергетике са правним тековинама ЕУ и доносе се технички прописи
који су усаглашени са одговарјућим стандардима. Кроз ову програмску активност обављају се управни послови из области енергетике (издавање енергетских
дозвола и сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе; решења по жалбама на решења инспектора и решења Агенције за енергетику),
инспекцијски надзор у области електроенергетике и опреме под притиском, као и послови државне управе који се односе на јавна предузећа и друштва капитала
која обављају делатност од општег интереса из области енергетике. У оквиру ове програмске активности успоставља се систем праћења и контроле снабдевања
нафтом, дериватима нафте и природном гасом у циљу предузимања одговарајућих мера и активности, као и извештавања у складу са међународно преузетим
обавезама. Програмска активност обухвата и развој међународне сарадње у циљу подршке реализацији значајних пројеката у области енергетике, координацију
активности у вези са инвестицијама у енергетику, праћење реализације започетих националних пројеката у области енергетике (интерконекција Ниш-Димитровград
и ТЕ Костолац Б3 350 МW, као и ревитализација хидроелектрана и термоелектрана). Такође, спроводе се активности у циљу подршке међународним интеграцијама
(реализација Уговора о формирању Енергетске Заједнице, Споразума о стабилизацији и придруживању, СТО).
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Циљ 1:Стварање услова за сигурно снабдевање енергијом и енергентима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број реализованих
интерконективних
пројеката у области
електричне енергије и
природног гаса
Koментар: Пројекат
изградње система за пренос
електричне енергије 400 kV
напонског нивоа
“Трансбалкански коридор”
представља пројекат од
највећег националног и
регионалног интереса који
уједно дозвољава
транснационални пренос
електричне енергије на
велика растојања уз
минималне губитке,
спајајући тржишта источне
и западне Европе,
гарантујући сигурно и
стабилно снабдевање
домаћих потрошача
довољним количинама
квалитетне електричне
енергије. Пројекат
трансбалкански коридор –
прва фаза обухвата 4
секције и то: 1. изградња
двоструког далековода 400
kV ТС Панчево 2 - ТС Решица;
2. изградња далековода 400
kV ТС Крагујевац 2 - ТС
Краљево 3; 3. изградња
двоструког далековода 400
kV ТС Обреновац - ТС Бајина
Башта; 4. изградња
регионалне интерконекције
400 kV Република Србија Босна и Херцеговина - Црна
Гора кроз изградњу
двоструког далековода 400
kV ТС Бајина Башта - ТЕ
Пљевља - ХЕ Вишеград. За
потребе реализације овог
пројекта донет је Закон о
утврђивању јавног интереса
и посебним поступцима
експропријације и
прибављања документације
ради реализације изградње
система за пренос
електричне енергије 400 kV
напонског нивоа
Трансбалкански коридор прва фаза (Службени гласник
РС број 115/14). Планирано је
да Секција 2: ДВ 400 kV ТС
Крагујевац 2 – ТС Краљево 3,
са подизањем напонског
нивоа у ТС Краљево 3 на 400
kV, као саставни део
пројекта изградње система
за пренос електричне
енергије 400 kV напонског
нивоа “Трансбалкански
коридор” буде пуштен у рад
2021. године.
Извор верификације:
Извештај Сигурност
снабдевања

број

2017

1

0

0

1

број

2017

2

2

1

1

MW

2017

1

0

140

350

2. Број ревитализованих
блокова ХЕ и ТЕ
Извор верификације:
Извештај Сигурност
снабдевања

3. Инсталисана снага нових
изграђених капацитета за
производњу ел енергије
Извор верификације:
Извештај Сигурност
снабдевања
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Циљ 2: Сузбијање сиве економије и повећање усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % утврђених
неправилности у поступку
теренске контроле
присутности маркера у
дериватима нафте у односу
на укупан број извршених
теренских контрола
енергетских субјеката
Koментар: Циљ је смањење
утврђених неправилности
као резултата ефикасније
теренске контроле и
поштовања прописа од
стране енергетских
субјеката.
Извор верификације:
Извештај МРЕ

%

2017

1.77

1.70

1.60

1.50

%

2017

55.80

60

62

65

број

2017

1

4

4

4

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2017

100

7

8

9

број

2017

16

20

22

24

2. % реализованих мера у
односу на укупан број мера
које су наложене
решењима ЕЕ инспектора
Извор верификације:
Извештај ЕЕ инспектора

3. Број учесница стручних
обука за вршење надзора у
секторима
Електроенергетика и Нафта
и гас
Извор верификације:

Циљ 3: Развој тржишта електричне енергије и природног гаса
Назив индикатора
Јединица мере
1. % смањења броја
потрошача на јавном
снабдевању природног гаса
у односу на укупан број
потрошача
Извор верификације:
Извештај о раду јавних
снабдевача

2. Број учесника на
организованом тржишту
електричне енергије
SEEPEX
Koментар: број БОС је везан
за организовано тржиште
ел енергије и прибављање
лиценце за снабдевање на
велико ел енергијом
Извор верификације: SEEPEX

Програмска активност: 0003 - Стратешко планирање у енергетици
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
Правни основ: Закон о енергетици
Опис: У оквиру ове програмске активности врши се усаглашавање прописа из области електроенергетике са правним тековинама ЕУ и доносе се технички прописи
који су усаглашени са одговарјућим стандардима. Кроз ову програмску активност обављају се управни послови из области енергетике (издавање енергетских
дозвола и сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе; решења по жалбама на решења инспектора и решења Агенције за енергетику),
инспекцијски надзор у области електроенергетике и опреме под притиском, као и послови државне управе који се односе на јавна предузећа и друштва капитала
која обављају делатност од општег интереса из области енергетике. У оквиру ове програмске активности успоставља се систем праћења и контроле снабдевања
нафтом, дериватима нафте и природном гасом у циљу предузимања одговарајућих мера и активности, као и извештавања у складу са међународно преузетим
обавезама. Програмска активност обухвата и развој међународне сарадње у циљу подршке реализацији значајних пројеката у области енергетике, координацију
активности у вези са инвестицијама у енергетику, праћење реализације започетих националних пројеката у области енергетике (интерконекција Ниш-Димитровград
и ТЕ Костолац Б3 350 МW, као и ревитализација хидроелектрана и термоелектрана). Такође, спроводе се активности у циљу подршке међународним интеграцијама
(релизација Уговора о формирању Енергетске Заједнице, Споразума о стабилизацији и придруживању, СТО).

Циљ 1:Дефинисана енергетска политика
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2018
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%
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100

100

100

100

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Одржавање,развој и
попуњавање базе података
за енергетски биланс
(ИМИС) и базе података за
општине (ЛЕП)
Koментар: Овај индикатор
подразумева обезбеђено
редовно одржавање и
унапређење свих наведених
база података обухваћених
овим индикатором
Извор верификације: МРЕ

2. Припремљена и усвојена
стратешка документа
објављена у Службеном
гласнику РС
Koментар: У складу са
чланом 3. Закона о
енергетици, три основна
стратешка документа су
Стратегија развоја
енергетике, Програм
остваривања Стратегије
развоја енергетике и
Енергетски биланс. Сви
документи морају да се
ажурирају у складу са
реалним потребама.
Извор верификације: МРЕ,
Службени гласник

Циљ 2: Праћење реализације енергетске политике Србије
Назив индикатора
Јединица мере

365

1. Припремљен годишњи
Извештај о реализацији
Стратегије развоја
енергетике и Програма
остваривања Стратегије
развоја енергетике и
достављен Народној
скупштини
Koментар: Сагласно члану 8.
Закона о енергетици,
министарство је у обавези
да припрема годишње
Извештаје о реализацији
Стратегијеразвоја
енергетике и Програма
остваривања Стратегије
развоја енергетике.
Извор верификације: МРЕ

%

2018

0

Циљ 3: Праћење рада у области производње, дистрибуције и снабдевања топлотне енергије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

100

100

100

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.
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80

1. Извештаји топлана и
општина
Koментар: Извештаји који
се достављају
министарству везано за
Енергетски биланс, праћење
сигурности снабдевања
енергијом и енергентима,
као и други извештаји
којима се врши надзор над
применом одредаба Закона о
енергетици
Извор верификације: МРЕ

%

2018

50

Програмска активност: 0005 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника.
Опис: Стварање услова за законит, континуиран и безбедан рад Министарства

Пројекат: 4001 - Формирање базе података за нафту и гас
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
Правни основ: Закон о енергетици
Опис: Пројекат обухвата формирање базе података за послове из надлежности Сектора за нафту и гас. Реализацијом овог пројекта доприноси се успостављању
система контроле и праћења стања на тржишту деривата нафте, као и реализацији међународно преузетих обавеза. На бази излазних извештаја из обе базе
података пратиће се снабдевеност и цене енергената, извршење обавезе маркирања деривата нафте и предлагати одговарајуће мере и активности.Такође,
реализацијом овог пројекта формира се регистар издатих сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене
потребе. Пројекат се финансира из буџета Републике Србије.
Циљ 1:Формирање базе података за нафту и гас
Назив индикатора
Јединица мере
1. % попуњености базе
података
Извор верификације: База
података

%

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.
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Пројекат: 4002 - ИПА 2013 - Енергетски сектор
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
Правни основ: Закон о енергетици;
Опис: Реализацијом овог пројекта омогућиће се унапређење праћења реализације Стратегије развоја енергетике, енергетске политике и израде Годишњих
Извештаја дефинисаних Законом о енергетици, члан 8. Израдом Катастра идентификоваће се потенцијал за изградњу малих хидроелектрана на речним сливовима,
а у циљу бољег искоришћења енергетског потенцијала сваке локације понаособ.
Циљ 1:Унапређење знања у области енергетског планирања и унапређење праћења реализације енергетске политике
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Инсталиран софтвер за
стратешко планирање на
опреми Министарства и
спроведена обука за
коришћење софтвера

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

да/не

2018

не

да

/

/

да/не

2018

не

да

/

/

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације: МРЕ

2. Припремљено Упутство
за израду Извештаја о
степену реализације
Стратегије и Програма
остваривања Стратегије
Извор верификације: МРЕ

Циљ 2: Израда Катастра за мале хидроелектране на територији Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. % ажурираних локација
за изградњу малих
хидроелектрана на свим
речним сливовима.

%

2018

0

100

да/не

2018

не

да

Извор верификације: МРЕ

2. Инсталиран софтвер за
Катастар за мале
хидроелектране на
постојећи GIS софтвер
Министарства рударства и
енергетике.
Извор верификације: МРЕ

Пројекат: 7026 - ИПА 2014 - Енергетски сектор
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Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
Правни основ: Финансијски споразум за ИПА 2014 између Европске комисије и Републике Србије, Уговор о енергетској заједници
Опис: Пројектом је предвиђено да се направи свеобухватна анализа права ЕУ у области енергетске ефикасности и ОИЕ и финансијских ефеката које ће легислатива
имати у Републици Србији. Пројектом ће се индентификовати правне празнине у погледу транспоновања и примене легаслитиве ЕУ и урадиће се предлог за јачање
свести у погледу већег коришћења ОИЕ и унапређења енергетске ефикаснсти, бољу сарадњу између надлежних органа у чијој надлежности је примена ОИЕ у смислу
поједностављена административних процедура и издавања потребних аката и реализацију промотивних активности у области енергетске ефикасности укључујући и
спровођење енергетсикх прегледа.
Циљ 1:Јачање административних капацитета, унапређење регулаторног оквира, анализа и процена финансијских ефеката примене легислативе ЕУ у области ОИЕ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Измењен
постојећи/донет нови
закон којим се уређује
ефикасно коришћење
енергије

Циљна вредност у 2021.
год.

да/не

2018

не

не

да

/

да/не

2018

не

не

да

/

Извор верификације:
Службени гласник РС

2. Израђена студија са
техно-економском
анализом постојећег стања
и предлозима за
унапређење правног
оквира
Извор верификације:
Информатор МРЕ

Пројекат: 7030 - ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема пројеката за 2014 - 2020
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије
Опис: Законом о ефикасном коришћењу енергије предвиђено је оснивање Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије који ће
представљати ефикасан начин за прикупљање и пласирање средстава у сврху финансирања или суфинансирања пројеката, програма и активности које за циљ
имају ефикасније коришћење енергије. Реализацијом пројекта „Јачање капацитета Министарства рударства и енергетике у имплементацији финансијске линије
за побољшање енергетске ефикасностиˮ анализираће се постојећи механизми рада Буџетског фонда у оквиру тренутног правног статуса, а затим и измена
Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о
Циљ 1:Јачање админастративних капацитета и унапређење регулаторног оквира
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Израђене Процедуре за
најмање 3 врсте
механизама на основу
измењеног Правилника о
условима за расподелу и
коришћење средстава
Буџетског фонда за
унапређење енергетске
ефикасности Републике
Србије и критеријумима о
изузимању од обавеза
вршења енергетског
прегледа

да/не

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

не

да

/

/

2018

Извор верификације:
Одобрен Извештај
консултаната

Пројекат: 4006 - Промоција обновљивих извора енергије - развој тржишта биомасе - KfW
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике
Правни основ: Закон о енергетици
Опис: У циљу унапређења енергетске политике на локалном нивоу Министарство рударства и енергетике реализује пројекат "Подстицање коришћења обновљивих
извора енергије - развој тржишта биомасе”, у сарадњи са немачком развојном банком KfW. Пројекат би требао да се реализује у релевантним јединицама локалне
самоуправе које су биле обухваћене студијама претходне оправданости на основу сопствене иницијативе, потенцијала и раније предузетих корака у циљу
коришћења биомасе и геотермалне енергије.

Циљ 1:Повећање учешћа ОИЕ у производњи топлотне енергије у оквиру система даљинског грејања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Повећање Броја топлана
које користе OIE за
производњу топлотне
енергије

број

2018

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

1

10

0

Извор верификације:

Програм: 0502 - Енергетска ефикасност
Сектор: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство
Опис: Програм обухвата пројекте који доприносе унапређењу енергетске ефикасности кроз реализацију активности Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и
реализацију инвестиционих и других пројеката из области енергетске ефикасности.
Циљ 1:Смањење потрошње енергије
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

0

10

10

10

1. % годишње уштеде енергије у односу на
базно стање поторшње пре реализације
мера.
Koментар: Обухвата пројекте који се
реализују из буџетског фонда и друге
инвестиционе пројекте
Извор верификације: Интерни акт

Пројекат: 4001 - Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - фаза IV
Програм коме припада: 0502 - Енергетска ефикасност
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Правни основ: Споразум о зајму и Програму на износ од 45 мил евра и Споразум о замени дуга на износ од 18,5 мил евра, потсписани 30. септембра 2011.
године, између KfW и Републике Србије; Измена бр. 1 Споразума о зајму и Програму од 30. септембра 2011. године, Измена бр. 1 Споразума о замени дуга од
30. септембра 2011. године, Измена бр. 1 Посебног споразума од 27. марта 2012. године уз Споразум о зајму и Програму и Споразум о замени дуга („САЛПА”)
између KfW и Републике Србије од 18. децембра 2015. године; Измена број 2 Споразума о зајму и програму од 30. септембра 2011. године измењеног у складу
са Писмом о измени („Измена број 1”) од 18. децембра 2015. године („Првобитни споразум о зајму”), Измена број 2 Споразума о замени дуга од 30. септембра
2011. године измењеног у складу са Изменом број 1 („Првобитни споразум о замени дуга”) и Измена број 2 Посебног споразума уз Споразум о ајму и програму
и уз Споразум о замени дуга од 27. марта 2012. године измењеног у складу са Изменом број 1 („САЛПА”), између КfW и РС од 02. марта 2018. године

Опис: Пројектом (Програмом) је предвиђена рехабилитација и модернизација 21 топлане која се спроводи реализацијом 70 појединачних пројеката из области
изградње/ унапређења/замене постројења за производњу топлотне енергије, замене/проширења топловода, унапређења/замене/ уградње подстаница и
уградње/ унапређења/ проширења савремених система SCADA.
Циљ 1:Повећање енергетске ефикасности у 21 топлани.
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

20

21

/

/

1. Број топлана које су
смањиле потрошњу
енергената за 5-10%
Koментар: Базна година
2015.
Извор верификације:
Извештаји консултаната

број

Пројекат: 4005 - Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Републици Србији, УНДП/ГЕФ
Програм коме припада: 0502 - Енергетска ефикасност
Правни основ: Стандардно писмо о споразуму УНДП и ВРС о пружању услуга подршке и пројектни документ од 22.10.2015. године.
Опис: Пројектом су предвиђена четири исхода: унапређење законског и институционалног оквира за енергетски менаџмент у општинама, успостављање општинских
јединица за енергетски менаџмент и информационог система за енергетски менаџмент, реализација најмање десет демонстрационих инвестиционих пројеката
унапређења енергетске ефикасности у општинама, као и повећање свести и јачање капацитета локалних самоуправа за улагање у енергетску ефикасност. Пројекат је
значајан и из разлога што ће у оквиру његове реализације по први пут бити успостављен систем комбинованог улагања средстава Буџетског фонда за унапређење
енергетске ефикасности Републике Србије (у даљем тексту: Буџетски фонд), средстава донације, која се исказују у буџету Републике Србије, као и средстава јединица
локалних самоуправа у циљу финансирања пројеката унапређења енергетске ефикасности. Активности на пројекту су у директној вези и са реализацијом
Програмом Планирање и спровођење енергетске политике и Програмском активности Уређење система у области енергетске ефикасности, обновљивих извора
енергије и заштите животне средине у енергетици и пројектном активности Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности (Буџетски фонд за унапређење
енергетске ефикасности Републике Србије).
Циљ 1:Систем Енергетског менаџмента успостављен у општинама обухваћеним пројектом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. % општина обухваћених
пројектом који су
припремиле извештаје о
остваривању циљева
уштеде енергије ЕМ
Извор верификације:
извештаји о остваривању
циљева уштеде енергије ЕМ

%

2016

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

70

100

100

Циљ 2: Пројекти унапређења енергетске ефикасности реализовани комбинацијом средстава Буџетског фонда, донације ГЕФ-а и јединица локалних самоуправа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Укупан број
реализованих пројеката на
основу јавног позив за
општине у коме ће
средстава донације бити
искомбинована са
средствима буџетског
фонда и средствима
јединица локалних
самоуправа.

број

2016

0

10

10

Циљна вредност у 2021.
год.

/

Извор верификације:
Извештај са пројекта

Пројекат: 4006 - Енергетска ефикасност и управљање енергијом у општинама у Србији
Програм коме припада: 0502 - Енергетска ефикасност
Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије
Опис: Основни циљ Пројекта је остваривање системског и свеобухватног управљања енергијом на локалном нивоу кроз увођење сертификата Европске награде
за енергију и побољшања енергетске ефикасности јавних објеката (у првом реду школа) у граду Крушевцу, граду Ужицу, општини Параћин и општини Врбас у
циљу повећања животног стандарда, промовисања економског развоја и пружања одговора на климатске промене. Обухватиће рехабилитацију око 26 зграда (
основне школе, вртиће, средње школа и здравствене установе) и развој капацитета. Укупна вредност пројекта износи око 10 милиона CHF од чега 8,8 милиона
CHF донира Швајцарска а 1,2 милиона представља контрибуцију јединица локалних самоуправа.

368

Циљ 1:Системско и свеобухватно управљање енергијом на општинском нивоу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број јавних зграде
санираних у смислу
унапређења ЕЕ укупно
Koментар: број зграда које
ће енергетски
рахабилитовати у 4 ЈЛС
укупно (Крушевац, Ужице,
Врбас и Параћин)

број зграда

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

7

17

26

2017

Koментар: број зграда које
ће енергетски
рахабилитовати у
4 ЈЛС (Крушевац, Ужице,
Врбас и Параћин)
Извор верификације: .

Програм: 0503 - Управљање минералним ресурсима
Сектор: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство
Опис: Програм обухвата активности које ће допринети развоју геологије и унапређењу геолошких истраживања, као и унапређењу и развоју рударског сектора Републике Србије. У оквиру
овог програма предузимају се мере и активности у циљу: спровођења политике минералних ресурса и начина њеног остваривања; обезбеђивања услова за извођење геолошких
истраживања минералних и других геолошких ресурса; развоја и надоградње информационих система за геологију и рударство; доношења дугорочног програма развоја основних
геолошких истраживања и годишњег програма геолошких истраживања; праћења реализације пројеката основних геолошких истраживања; уређивања начина класификације ресурса и
резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса, израде биланса минералних сировина; експлоатације свих врста минералних сировина и геотермалних ресурса;
извођења рударских радова; изградње, коришћења и одржавања рударских објеката, постројења, машина и уређаја; управљања рударским отпадом; санације и рекултивације напуштених
рударских објеката; ефикаснијег инспекцијског надзора као и надзора над спровођењем Закона о рударству и геолошким истраживањима.

Циљ 1:Развој рударског сектора Републике Србије
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

170

175

180

185

индекс 100

2016

100

101.5

102

103

1. Број активних рудника који изводе
рударске радове на експлоатацији
минералних сировина и геотермалних
ресурса
Извор верификације:

2. Индекс производње минералних
сировина и геотермалних ресурса
Извор верификације:

Програмска активност: 0001 - Уређење и надзор у области геологије и рударства
Програм коме припада: 0503 - Управљање минералним ресурсима
Правни основ: Закон о рударству и геолошким истраживањима
Опис: Програмска активност обухвата управнe послове, системско уређење, праћење стања и надзор у области истраживања геолошких ресурса и експлоатације
минералних сировина и геотермалних ресурса. Реализацијом ове програмске активности допринеће се законодавном уређењу у области геолошких истраживања и
експлоатације минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса, континуираном праћењу стања истраживања и експлоатације као и ефикаснији
инспекцијски надзор на реализацијом пројеката истраживања и експлоатације.

Пројекат: 4003 - Консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица
Програм коме припада: 0503 - Управљање минералним ресурсима
Правни основ: Закон о рударству и геолошким истраживањима
Опис: Средства која су потребна за текуће пословање ЈП ПЕУ Ресавица и за затварање рудника ће се одвијати сходно Програму затварања рудника. Програм
затварања рудника сходно одредбама члана 152. Закона о рударству и геолошким истраживањима између осталих трошкова и елемената, обавезно треба да
садржи и мере везане за решавање питања вишка запослених.
Циљ 1:Консолидација пословања предузећа ЈППЕУ Ресавица
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

/

да

/

/

1. Спровођење Програма
затварања рудника
Извор верификације: Усвојен
програм затварања

да/не

Пројекат: 5001 - Изградња новог тунела/колектора Кривељске реке
Програм коме припада: 0503 - Управљање минералним ресурсима
Правни основ:
Опис: Овим пројектом је предвиђена изградња новог тунела/колектора који ће заменити постојећи колектор Кривељске реке како би се заобишло јаловиште у
долини ове реке. Циљ овог пројекта је решавање опасности од оштећења конструкције постојећег колектора за девијацију Кривељске реке испод јаловишта Велики
Кривељ, што је једно од најхитнијих наслеђених проблема животне средине у рударском сектору у Борском округу. На основу члана 146. став 3, Закона о рударству
и геолошким истраживањима „Службени гласник РС“ број 101/2015) утврђено је да средства потребна за решавање вршења санације и рекултивације напуштених
рудника и рударских објеката обезбеђују се из буџета Републике Србије.
У 2018. години дошло је до застоја у реализацији пројекта, јер је било потребно сагледати валидност документације. У 2019. години планирано је да се започне са
израдом инвестиционо техничке документације, извођењем инжењерско-геолошких радова као и рударских радова, на изградњи овог објекта.
Циљ 1:Решавање опасности од оштећења конструкције постојећег колектора за девијацију Кривељске реке испод јаловишта Велики Кривељ, што је једно од најхитнијих наслеђених проблема
животне средине у рударском сектору у Борском округу.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Изградња колектора за
девијацiју Кривељске реке
Извор верификације: .

метар

2018

0

1200

369

2400

/

Пројекат: 7005 - ИПА 2013 - Животна средина и климатске промене
Програм коме припада: 0503 - Управљање минералним ресурсима
Правни основ: Закон о рударству
Опис: Кроз инструмент Претприступне помоћи која се односи на помоћ у транзицији и изградњи институција-децентрализовано управљање ИПА 2013. У оквиру
секторског програма Животна средина и климатске промене реализује се Уговор о услугама за израду катастра рударског отпада.
Циљ 1:Израђен катастар рударског отпада у дигиталној и штампаној форми
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

не

не

да

/

1. Формиран катастар
рударског отпада у форми
web апликације
Koментар: Идентификован
и категоризован рударски
отпад у складу са
Директивом ЕУ о рударском
отпаду (Directive 2006/21/EC
of waste from extractive
industries)
Извор верификације: .

да/не

2018

Програм: 0902 - Социјална заштита
Сектор: 09 - Социјална заштита
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0011 - Енергетски угрожени купац
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о енергетици
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се следеће нормативне активности: Праћење примене Уредбе о енергетски угроженом купцу и припрема
измена и допуна, припрема Правилника о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски
угроженог купца. Кроз ову програмску активност обављају се следећи управни послови: Поступање у другостепеном поступку по жалбама на решења о статуса
угроженог купца, контрола захтева за рефундирање субвенције.

ГЛАВА 28.1 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Опште образложење корисника:
Законом о ефикасном коришћењу енергије (у даљем тексту: Закон) предвиђено је оснивање Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије (у даљем тексту: Буџетски фонд)
који представља ефикасан начин за прикупљање и пласирање средстава у сврху финансирања или суфинансирања пројеката, програма и активности које за циљ имају ефикасније коришћење енергије,
и то за: 1) примену техничких мера у циљу ефикасног коришћења енергије у секторима производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије; 2) подстицање развоја система енергетског
менаџмента за субјекте који нису обвезници тог система; 3) промовисање и спровођење енергетских прегледа објеката, производних процеса и услуга; 4) изградњу система за комбиновану
производњу топлотне и електричне енергије ако су испуњени захтеви у погледу енергетске ефикасности постројења, прописани у складу са законом којим се уређује област енергетике, а инвеститор
топлотну и електричну енергију користи искључиво за сопствене потребе; 5) подстицање развоја енергетских услуга на тржишту Републике Србије; 6) подстицање употребе обновљивих извора енергије
за производњу електричне и топлотне енергије за сопствене потребе; 7) друге намене у складу са Законом. Коришћење средстава из Буџетског фонда врши се у складу са годишњим програмом
финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0502 - Енергетска ефикасност
Сектор: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство
Главни носилац: 14820 - МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Програмска активност: 0001 - Подстицаји за унапређење енергетске ефикасности
Програм коме припада: 0502 - Енергетска ефикасност
Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије.
Опис: Програм обухвата пројекте и послове који доприносе унапређењу енергетске ефикасности кроз реализацију активности буџетског фонда за унапређење
енергетске ефикасности и реализацију инвестиционих и других пројеката из области енергетске ефикасности.
Циљ 1: Смањење потрошње енергије
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

0

10

10

10

1. средњи % годишње
уштеде енергије у односу
на базно стање потрошње
пре реализације мера
Koментар: % нових уштеда
за сваку годину понаособ
Извор верификације:

%

ГЛАВА 28.2 - УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА
Опште образложење корисника:
Директива Европске уније 119/2009 намеће обавезу државама чланицама да одржавају минималне резерве сирове нафте и деривата нафте које се користе у случају поремећаја у снабдевању, а
имајући у виду њихову високу увозну зависност.
Земље чланице су дужне да осигурају резерве које ће бити доступне у случају кризе користећи транспарентне механизме засноване на принципу солидарности.
У циљу формирања и одржавања обавезних резерви нафте државе чланице могу да формирају непрофитно тело (Central Stockholding Body) и морају успоставити процедуре за случај поремећаја о
снабдевању.
Правни оквир Републике Србије за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и деривата нафте чини Закон о робним резервама којим је у посебном поглављу регулисано формирање и
коришћење обавезних резерви нафте и деривата нафте за случај поремећаја у снабдевању енергијом и енергентима и Закон о енергетици који је прописао да се за обављање послова који се односе
на обавезне резерве образује Управа за резерве енергената као орган управе у саставу Министарства рударства и енергетике.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
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Програм: 2403 - Управљање обавезним резервама
Сектор: 24 - Интервенцијски програми и резерве
Опис: У оквиру програма спроводи се активност која се односи на формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса.
Циљ 1: Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса
Назив индикатора
1. Број дана просечне потрошње за које су
обезбеђене обавезне резерве нафте и
деривата нафте
Koментар: /
Извор верификације: Регистар о обавезним
резервама

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број дана

2017

9

23

25

33

Програмска активност: 0001 - Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса
Програм коме припада: 2403 - Управљање обавезним резервама
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о енергетици, Закон о робним резервама Закон о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице
Опис: Усаглашавање прописа из области којом се уређују обавезне резерве нафте, деривата нафте и природног гаса са правним тековинама ЕУ и испуњавање
мерила за отварање преговора у Поглављу 15- Енергетика, повећање ефикасности и ефективности рада Управе за резерве енергената-тела за обавезне резерве
нафте, деривата нафте и природног гаса, планирање набавки и набавка нафте и деривата нафте, сагласно преузетим међународним обавезама и планирање и
изградња складишне инфраструктуре у Републици Србији.

Раздео 29
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Опште образложење корисника:
Министарство културе и информисања обавља послове државне управе који се односе на заштиту културних добара, развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање
у области културе; обезбеђивање материјалне основе за делатности културе; развој и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и
дизајна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медија; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине, фондације и фондове; систем јавног
информисања: делатност страних информативних установа, страних средстава медија, дописништва и дописника у Републици Србији, регистрацију страних информативних установа и пружање помоћи
у раду страним новинарима и дописницима; истраживање и аналитичко вредновање стања и развоја медија и односа са јавношћу; сарадњу у области заштите културног наслеђа, културног
стваралаштва и информисања на језику и писму припадника српског народа у региону; оснивања и развој културно-информативних центара у иностранству, као и друге послове одређене законом.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања
Сектор: 12 - Култура и информисање
Опис: Програм обухвата послове државне управе који се односе на: праћење, анализу и развој у области културе; нормативно и стратешко уређење; предлагање мера за унапређење
делатности књижевности и издаваштва, савремене визуелне уметности и мултимедија, музичке уметности и дискографије, сценске и музичко-сценске уметности и кинематографије; надзор
над стручним радом установа културе из области стваралаштва; уређење, надзор и развој система заштите и очувања непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа,
археолошког наслеђа, библиотечко- информационе делатности и задужбина и фондација; праћење и иницирање међународне билатералне и мултилатералне сарадње и размене у
области културе; припремање и спровођење стратешких и законских аката у области јавног информисања; надзор над спровођењем закона којима је регулисана област јавног
информисања. Такође, програм обухвата опште, нормативне и управљачке послове Министарства који доприносе реализацији програма у целини, као и послове поверене
репрезентативним удружењима у култури.

Програмска активност: 0001 - Уређење и надзор система у области културе
Програм коме припада: 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, Закон о библиотечкоинформационој делатности, Закон о Матици Српској.
Опис: Програмска активност укључује послове праћења, анализе и предлагање мера за унапређење делатности књижевности и издаваштва, савремене визуелне
уметности и мултимедија, музичке уметности и дискографије, сценске и музичко-сценске уметности и кинематографије; надзор над стручним радом установа
културе из области стваралаштва; уређење, надзор и развој система заштите и очувања непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа,археолошког
наслеђа, библиотечко- информационе делатности и задужбина и фондација; праћење и иницирање међународне билатералне и мултилатералне сарадње и
размене у области културе.

Програмска активност: 0002 - Развој система у области јавног информисања и надзор над спровођењем закона
Програм коме припада: 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања
Правни основ: Закон о јавном информисању, Закон о министарствима, Закон о електронским медијима, Закон о јавним медијским сервисима
Опис: Припремање и спровођење стратешких аката у области јавног информисања, припремање нацрта закона и подзаконских аката, надзор над спровођењем
закона којима је регулисана област јавног информисања.

Програмска активност: 0003 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о јавним набавкама, Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким
упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Закон о раду, Посебан колективни уговор за државне органе
Опис: Обављање послова који су везани за кадровска, финансијска и информатичка питања у Министарству, усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с
другим органима; општи-правни послови; интерна ревизија Министарства и индиректних корисника буџета којима се обезбеђује уверавање о адекватности и
функционисању постојећих процеса управљања ризиком, контроле и управљања организацијом и да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују
остварење циљева организације; обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничких послова који су
значајни за рад министарства.

Програмска активност: 0004 - Послови поверени репрезентативним удружењима у култури
Програм коме припада: 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања
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Правни основ: Закон о култури, Правилник о саставу и начину рада комисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури и о ближим условима и начину
утврђивања и престанка статуса репрезентативног удружења у култури
Опис: Репрезентативна удружења у култури обављају поверене послове, које им Министарство културе и информисања преноси у надлежност. Реч је о пословима
који се односе на права и обавезе уметника са статусом "самосталног уметника".

Програмска активност: 0005 - Подршка унапређењу капацитета културног сектора на локалном нивоу
Програм коме припада: 1201 - Уређење и развој система у области културе и информисања
Правни основ: Закон о култури; Закон о потврђивању Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза ( Париз 2005); Закон о финансирању
локалне самоуправе; Уредба о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије.

Опис: Суфинансирање програма Градови у фокусу путем јавног позива који ће унапредити област културе и уметности у локалним срединама, подстакнути развој
креативности и препознати специфичности културног идентитета и одрживог развоја локалних заједница.
Програм Градови у фокусу допринеће остварењу циљева Министарства, који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике, заштиту и
унапређење културног наслеђа, подстицање развоја културне продукције, уметничког стваралаштва и културних индустрија, као и унапређење регионалне и
међународне сарадње. Предмет конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњем програму културних активности које се реализују на територији
одабраног града.
Циљ 1: Децентрализација и подстицање развоја културе на свим нивоима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

6

5

5

5

1. Број подржаних
пројеката у оквиру
програма Градови у фокусу
Извор верификације:
Извештај комисије о
резултатима Конкурса за
суфинансирање годишњег
програма културних
активности - Градови у
фокусу

број пројеката

2016

Програм: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Сектор: 12 - Култура и информисање
Опис: У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на: унапређење заштите и очувања непокретног културног наслеђа (споменика културе, археолошких налазишта,
просторних културно-историјских целина и знаменитих места), покретног културног наслеђа (музејског и архивског наслеђа и старе и ретке библиотечке грађе) и нематеријалног културног
наслеђа; унапређење библиотечко-информационе делатности; подршку рада установа заштите културног наслеђа које се не финансирају редовно из буџета Републике Србије; унапређење
заштите културних добара уписаних на Листу и Тентитивну листу светске баштине Унеска, као и Листу светске баштине у опасности; обезбеђивање услова за вршење хитних
конзерваторских интервенција; подршку обнови и заштити манастира Хиландар; подршку одржавања Дворског комплекса на Дедињу; подршку раду Матице српске; подршку наставка
обнове зграда Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház" у Суботици. Програм се реализује кроз реализацију конкурса и јавних позива. Средства се распоређују путем јавног
конкурса и бесповратна су. Такође, програмска активност се спроводи и кроз реализацију подршке установа заштите културног наслеђа - индиректних буџетских корисника МКИ, а на
основу члана 75. Закона о култури. Финансира се основна делатност 31 установе: 14 музеја, 10 архива, 3 библиотеке, 2 завода за заштиту споменика културе, 1 галерије и Централног
института за конзервацију (од тога 6 архива, 1 музеј, 1 завод, 1 библиотека и 1 галерија са КиМ). На основу предлога плана и програма рада и одобреног финансијског плана, са установама
се закључују годишњи уговори о финансирању програмске делатности. Подржане програмске активности подразумевају послове на изради техничке пројектне документације, спровођење
мера техничке заштите и конзерваторске радове на непокретним и покретним културним добрима, истраживање и заштиту археолошких налазишта и послове везане за презентацију
градитељског и археолошког културног наслеђа, публиковање грађе, као и остале делатности на заштити непокретног наслеђа. У оквиру овог програма реализују се активности које се
односе и на: унапређење заштите, очување и презентације покретног културног наслеђа (музејског и архивског наслеђа и старе и ретке библиотечке грађе) и нематеријалног културног
наслеђа, као и на унапређење библиотечко-информационе делатности. Програм се реализује кроз: 1. финансирање и суфинансирање прикупљања, истраживања, заштите, коришћења,
представљања и тумачења културног наслеђа, а право учешћа имају установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе
делатности, који ове послове обављају као своју претежну делатност, на основу закона и других прописа којима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечко-информациона
делатност. 2. финансирање и суфинансирање рада и програмских активности установа културе чији је оснивач РС у области заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе
делатности.
Циљ 1: Унапређен ниво истражености, заштите и одрживог коришћења културног наслеђа у Републици Србији, као и културног наслеђа српског порекла у иностранству и унапређена библиотечко-информациона
делатност
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Број корисника библиотека
Koментар: учинити библиотеке доступним
ширем кругу
Извор верификације: Извештај корисника
достављен министарству

број корисника

2018

2500

2400

2500

2600

Број културних добара

2018

35

50

50

50

Број програма

2018

150

150

140

140

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број изложби

2018

20

25

30

35

2. Број културних добара на којима је
изведен конзерваторско-рестаураторски
третман
Koментар: Културна добра у сладу са
условима мера техничке заштите и
пројектима морају бити очувана за
будућност кроз извођење одговарајућих
конзерваторско рестаураторских радова.
Извор верификације: Извештаји корисника
средстава достављени министарству

3. Број реализованих програма у области
заштите културног наслеђа и библиотечкоинформационе делатности
Извор верификације: Извештаји корисника
достављени министарству

Циљ 2: Повећана доступност културног наслеђа
Назив индикатора
1. Број изложби на којима је презентовано
покретно културно наслеђе
Извор верификације: Извештаји корисника
средстава достављени министарству
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Циљ 3: Подршка јачању капацитета установа заштите културног наслеђа које се финансирају из буџета Републике Србије.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број запослених

2018

6

5

5

5

Број добара

2018

20

40

40

40

Број установа

2018

7

7

7

7

број установа

2018

5

8

8

8

1. Број запослених којима је омогућено
стручно усавршавање
Koментар: Ради унапређењеа основне
делатности установа неопходно је
запосленима ма је омогућити стручно
усавршавање.
Извор верификације: Извештаји корисника
достављени министарству

2. Број културних добара на којима је
изведен конзерваторско-рестаураторски
третман
Koментар: Културна добра на којима је
било неопходно извођење конзерваторскорестаураторских радова.
Извор верификације: Извештај корисника
достављен министарству

3. Број установа заштите на чијим
зградама су изведени радови
Koментар: Број установа заштите на чијим
зградама су били неопходни радови ради
очувања споменика културе од даљег
пропадања.
Извор верификације: Извештај корисника
достављен министарству

4. Број установа којима је набављена
опрема за културу
Koментар: Број установа којима је
набављена опрема за културу ради
обављања основне делатности установе.
Извор верификације: Извештај корисника
достављен министарству

Програмска активност: 0001 - Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Закон о култури; Закон о културним добрима; Закон о буџету
Опис: Програмска активност се спроводи кроз реализацију Конкурса из области заштите, очувања и коришћења непокретног - градитељског и археолошког наслеђа
на основу члана 76. Закона о култури. Подржани пројекти подразумевају послове на изради техничке пројектне документације, спровођење мера техничке заштите
и конзерваторске радове на непокретним културним добрима, истраживања и заштиту археолошких налазишта и послове везане за презентацију градитељског и
археолошког културног наслеђа, публиковање грађе као и остале делатности на заштити непокретног наслеђа. Носиоци пројеката на овим конкурсима могу бити
субјекти у култури, регионалне и општинске установе заштите културног наслеђа, научне установе и струковна и друга удружења из области заштите непокретног
културног наслеђа, у складу са законом.
Програмска активност се односи и на суфинансирање текућих расхода и издатака установа заштите које се не финансирају редовно из буџета Републике Србије у
складу са Законом о култури (члан 77) кроз реализацију Јавног позива за суфинансирање извођења радова на објектима - споменицима културе у којима се налазе
ове установе, набавку опреме за културу и стручно усавршавање запослених.
Поред тога, ова програмска активност се односи и на финансирање хитних конзерваторских интервенција на културним добрима изложеним високом ризику од
пропадања или оштећени услед елементарних непогода или других ванредних околности и финансирање пројеката у области истраживања, заштите и презентације
културних добара уписаних на Листу и Тентитивну листу светске баштине Унеска, као и Листу светске баштине у опасности.
Циљ 1: Унапређен ниво истражености, заштите и очувања непокретног културног наслеђа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број истраживања
непокретног културног
наслеђа
Koментар: Унапређивање
истраживања непокретног
културног наслеђа
Извор верификације:
Извештаји корисника

број истраживања

2018

38

40

42

45

број израђених
конзерваторских пројеката

2018

7

15

20

25

број добара

2018

22

25

25

25

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

22

25

2. Број израђених
конзерваторскорестаураторских
пројеката/елабората
Koментар: Ради очувања и
презентације НКД неопходно
је приступити изради
конзерваторскорестаураторских
пројеката/елабората.
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

3. Број непокретних
културних добара на којима
је изведен конзерваторскорестаураторски третман
Koментар: Ради очувања и
презентације НКД неопходно
је у складу са урађеним
пројектима приступити
извођењу конзерваторско
рестаураторских радова.
Извор верификације:
извештај корисника
средстава достављени
министарству

Циљ 2: Подршка јачању капацитета установа заштите културног наслеђа које се не финансирају редовно из буџета Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број установа којима је
набављена опрема за
културу
Koментар: Набавка опреме
за културу у циљу јачања
капацитета установа
заштите културног
наслеђа.
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број установа

2018

17

20
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2. Број запослених којима
је омогућено стручно
усавршавање
Koментар: Усавршавање
запослених у циљу јачања
капацитета установа
заштите културног
наслеђа.
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број запослених

2018

5

5

5

5

број споменика културе

2018

10

13

15

20

3. Број установа заштите на
чијим зградама су
изведени радови
Koментар: Извођење радова
на установама заштите
културног наслеђа које се не
финансирају редовно из
буџета Републике Србије
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Циљ 3: Унапређење истраживања, заштите и презентације културних добара уписаних на Листу и Тентитивну листу светске баштине Унеска, као и Листу светске баштине у опасности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број истраживачких
пројеката и број
израђених конзерваторскорестаураторских пројеката,
елабората и студија
Koментар: Истраживачки
пројекати и израђени
конзерваторскорестаураторски пројекти,
елаборати и студије ради
унапређења заштите и
очувања културних добара.
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број пројеката

2018

4

5

6

7

Број објеката

2018

4

6

8

10

2. Број објеката на којима
је изведен конзерваторскорестаураторски третман
Koментар: Број објеката на
којима је изведен
конзерваторскорестаураторски третман
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Програмска активност: 0005 - Обнова и заштита Манастира Хиландар
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Закон о култури; Закон о културним добрима, Закон о буџету
Опис: Ова програмска активност се реализује кроз подршку радовима на конзервацији и реконструкцији манастира Хиландар и заштиту предмета у манастирској
ризници, и то: завршетак реконструкције Улазне зоне, наставак реконструкције Белог конака, конзерваторско-рестаураторски радови у Ризници и извођење радова
на звонари, тј. Камбанском пиргу.
Циљ 1: Извођење конзерваторско-рестураторских радова на објектима и извођење сликарско-конзерваторских радова и радова на старој и реткој библиотечкој грађи
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број рестаурисаних

Циљна вредност у 2021.
год.

покретних добара у
ризници
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

% извршења радова

2018

60

15

15

15

% извршења радова

2018

15

20

20

20

2. Радови на објектима у
оквиру Манастира
Хиландара
Koментар: Извођење
конзерваторскорестураторских радова у
оквиру Манастира
Хиландара
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Програмска активност: 0006 - Одржавање Дворског комплекса на Дедињу
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о буџету
Опис: Ова програмска активност реализује се кроз подршку активности на предузимању мера техничке заштите и других радова на архитектонским објектима
Дворског комплекса, на заштити вредног мобилијара који се у њима налази и побољшању услова доступности уметничких и културноисторијских вредности овог
споменичког комплекса јавности и текућем одржавању комплекса.
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Циљ 1: Презентација културног наслеђа у оквиру Дворског комплекса на Дедињу, културног добра од изузетног значаја за РС
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број посетилаца
Koментар: Побољшање
услова доступности
културног наслеђа у оквиру
Дворског комплекса на
Дедињу, културног добра од
изузетног значаја за РС
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број посетилаца

2018

2000

2000

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

4000

6000

Програмска активност: 0008 - Подршка раду Матице Српске
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Закон о култури, Закон о Матици Српској, Закон о буџету
Опис: Ова програмска активност реализује се кроз подршку програмима и пројектима који се односе на изучавање књижевности и језика српског и других народа;
подршка обављњу научно-истарживачког рада у области друштвених и природних наука; подршка издавачкој делатности; подршка програмима заштите и
прикупљања културних добара, као и подстицање програма који популаришу књижевно, научно и уметничко стваралаштво, као и текућем пословању Матице
српске.
Циљ 1: Унапређење рада и делатности на издавању капиталних дела из области књижевности, науке, културе и уметности, истраживачком раду у области културног наслеђа и заштити архивске и
рукописне грађе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број обављених
истраживања
Koментар: Подршка
програмима и пројектима
који се односе на изучавање
књижевности и и језика
српског и других народа;
подршка обављњу научноистарживачког рада у
области друштвених и
природних наука; подршка
издавачкој делатности;
подршка заштити
програмима заштите и
прикупљања културних
добара, као и подстицање
програма који популаришу
књижевно, научно и
уметничко стваралаштво,
као и текућем пословању
Матице српске.
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број истраживања

2018

40

40

40

40

Програмска активност: 0009 - Дигитализација културног наслеђа
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Закон о култури, Закона о старој и реткој библиотечкој грађи, Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о културним добрима
Опис:
Кроз реализацију јавних конкурса и финансирање рада установа у области културе, подржани пројекти који се односе на опремање лабораторија за дигитализацију
културног наслеђа, као пројекти који се односе на процес дигитализације културног наслеђа Републике Србије и јачање инфраструктурних капцитета установа.

Циљ 1: Сачувано културно наслеђе РС, доступно научној и широј јавности уз примену нових технологија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

15

20

20

1. Број установа које су
дигитализовале грађу
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број установа

2015

0

Циљ 2: Већа достпност података о ауторима уметничких дела претраживих кроз дигиталне базе и апликације користећи принципе родне равноправности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број пројеката који је
одговорио овој теми
Извор верификације:
завршни извештаји

Број пројеката

2018

0

3

5

Циљна вредност у 2021.
год.

5

Програмска активност: 0011 - Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Закон о култури; Закон о културним добрима; Закон о старој и реткој библиотечкој грађи; Конвенција о заштити нематеријалног културног наслеђа

Опис: Програмска активност се спроводи кроз реализацију Конкурса из области заштите, очувања и презентације музејског наслеђа, Конкурса из области заштите,
очувања и презентације архивске грађе, Конкурса из области заштите, очувања и презентације старе и ретке библиотечке грађе и Конкурса из области заштите,
очувања и презентације нематеријалног културног наслеђа на основу члана 76. Закона о култури.
Подржани пројекти подразумевају послове који се тичу истраживања, конзервације и презентације покретног културног наслеђа, публиковања радова везаних за
истраживање и заштиту ове врсте наслеђа, а које спроводе регионалне и општинске установе заштите културног наслеђа, струковна и друга удружења из ових
области и други субјекти у култури. Програмска активност такође обезбеђује услове да установе заштите остваре право прече куповине покретних културних добара,
у складу са законом.
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Циљ 1: Повећана истраженост и заштита нематеријалног културног наслеђа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

5

1

1

1

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број евидентираних
елемената нематеријалног
културног наслеђа и
елемената нематеријалног
културног наслеђа уписаних
у Национални регистар НКН
Koментар: Програмска
активност се спроводи кроз
реализацију Конкурса из
области заштите, очувања
и презентације
нематеријалног културног
наслеђа
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број елемената

2018

Циљ 2: Унапређен ниво истражености, заштите и очувања покретног - музејског и архивског наслеђа и старе и ретке библиотечке грађе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број истраживања
покретних културних
добара
Koментар: Програмска
активност се спроводи кроз
реализацију Конкурса из
области заштите, очувања
и презентације музејског
наслеђа, архивске грађе,
заштите, очувања и
презентације старе и ретке
библиотечке грађе
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број истраживања

2018

10

10

10

10

број добара

2018

0

5

5

5

број добара

2018

30

30

30

30

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број откупљених
покретних културних
добара којима се
употпуњује
музејски/архивски фонд
Koментар: откуп
покретних културних
добара у циљу јачања збирки
установа заштите
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

3. Број покретних добара
на којима је извршена
конзервација/рестаурација
Koментар:
Конзервација/рестаурација
покретних културних
добара
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Циљ 3: Повећана доступност покретног - музејског и архивског наслеђа и старе и ретке библиотечке грађе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број
нових/реконструисаних
сталних поставки
Koментар: Повећање
доступности покретног музејског и архивског наслеђа
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Број сталних поставки

2018

4

4

4

4

број изложби/број
посетиалаца

2018

15000

15000

20000

25000

2. Број посетилаца на
тематским изложбама на
којимаје презентовано
покретно културно наслеђе
Koментар: Број посетилаца
на тематским изложбама
на којимаје презентовано
покретно културно наслеђе
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Програмска активност: 0012 - Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Србије
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Закон о култури; Закон о библиотечко-информационој делатности; Закон о буџету
Опис: Програмска активност спроводи се кроз реализацију Конкурса из области библиотечко-информационе делатности. Подржани пројекти подразумевају
финансирање набавке информационих и комуникационих технологија за јавне библиотеке, објављивање стручних публикација, дигитализацију библиотечке грађе,
подршку едукацији библиотекара, побољшање услова за чување и заштиту библиотечко-информационе грађе, подршку интерактивним програмима за децу и
младе.
Подржани пројекти подразумевају набавку савремене технолошке и рачунарске опреме, дигитализацију библиотечке грађе, подршку издавачкој делатности за
слепе на Брајевом писму, снимање тонских књига, побољшање услова за чување и заштиту библиотечко-информационе грађе.
На основу члана 6. тачка 14) Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09) и чланова 22. и 28. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени
гласник РС“, бр. 52/11), Министарство културе и информисања финансира реализацију матичних функција 18 јавних и једне универзитетске библиотеке, као
поверених послова.
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Циљ 1: Унапређена библиотечко-информациона делатност
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број библиотека

2018

4

4

4

4

број корисника

2018

850

850

850

850

број надзора

2018

10

10

10

10

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1000

1000

1000

1000

1. Број библиотека којима
је успостављен јединствен
библиотечкоинформациони систем
Koментар: Обезбеђивање
услова за унапређење
библиотечко-информационе
делатности
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

2. Број корисника
Библиотеке Савеза слепих
Србије
Koментар: Обезбеђивање
услова за унапређење
библиотечко-информационе
делатности
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

3. Број стручних надзора
које обављају матичне
библиотеке
Koментар: Вршење
стручног надзора које
обављају матичне
библиотеке.
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Циљ 2: Повећана доступност библиотечко-информационој грађи и изворима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број корисника услуга
матичних библиотека
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Број корисника

2018

Програмска активност: 0013 - Подршка раду завода за заштиту споменика културе и историјских архива
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: члан 77. Закона о култури
Опис: Од како је 2003. године (на основу акта Министарства културе и информисања бр. 401-00-42/02-01 од 17.10.2002) одговорност за финансирање текућих
расхода и издатака свих историјских архива (осим централних установа заштите - Архива Србије и Републичког завода за заштиту споменика културе) пренета на
локалне самоуправе у којима су њихова седишта, систем заштите архивске грађе је значајно регресирао. Том приликом нису спроведене процедуре преноса
оснивачких права са Републике Србије на јединице локалне самоуправе, а у исто време је задржана територијална надлежност ових установа која често обухвата и
више десетина општина. На тај начин, архивска грађа и непокретна културна добра у Републици Србији стављени су у неравноправни положај, будући да је
финасирање службе заштите постало одговорност само неких градова, чији су капацитети различити, а у свим случајевима недовољни. С друге стране, Република
Србија се, ратификовањем више међународних конвенција Унеска и Савета Европе, обавезала да ће организовати и обезбедити услове за рад професионалне
службе која ће бринути о културном наслеђу на целој својој територији.

377

Циљ 1: Успостављање мреже завода за заштиту споменика културе и архива на читавој територији Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број завода за заштиту
споменика културе и
архива којима се
суфинансира део текућих
расхода и издатака
Koментар: Од како је 2003.
године (на основу акта
Министарства културе и
информисања бр. 401-0042/02-01 од 17.10.2002)
одговорност за
финансирање текућих
расхода и издатака свих
историјских архива (осим
централних установа
заштите - Архива Србије и
Републичког завода за
заштиту споменика
културе) пренета на
локалне самоуправе у којима
су њихова седишта, систем
заштите архивске грађе је
значајно регресирао. Том
приликом нису спроведене
процедуре преноса
оснивачких права са
Републике Србије на јединице
локалне самоуправе, а у
исто време је задржана
територијална надлежност
ових установа која често
обухвата и више десетина
општина. На тај начин,
архивска грађа и непокретна
културна добра у Републици
Србији стављени су у
неравноправни положај,
будући да је финасирање
службе заштите постало
одговорност само неких
градова, чији су капацитети
различити, а у свим
случајевима недовољни. С
друге стране, Република
Србија се, ратификовањем
више међународних
конвенција Унеска и Савета
Европе, обавезала да ће
организовати и обезбедити
услове за рад професионалне
службе која ће бринути о
културном наслеђу на целој
својој територији.
Извор верификације:
Одлука/решење министра

Број пројеката

Циљ 2: Успостављање мреже архива у РС
Назив индикатора
Јединица мере

2018

0

5

10

14

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

0

10

20

33

1. Број архива у систему
архивске мреже
Koментар: Неопходност
континуираног обезбеђења
финансирања текућих
расхода установа заштите
Извор верификације: закон

Број архива

Програм: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Сектор: 12 - Култура и информисање
Опис: Програм обухвата активности усмерене на стварање услова за унапређење уметничког стваралаштва и производње, за јачање учешћа грађана у културним и уметничким
делатностима и као креативних стваралаца и као конзумената, те за равномерани културни развој на целој територији Републике Србије. Програм се реализује кроз:
1. финансирање и суфинансирање пројеката у свим уметничким областима /музичка уметност, драмска, плесна, визуелне уметности, књижевност, филмска уметност,и др., те кроз
културне активности осетљивих група/националних мањина, особа са инвалидитетом, деце, младих и сл. Средства се распоређују путем јавног конкурса и бесповратна су, а право учешћа
имају сви субјекти у култури: установе културе, организације цивилног друштва и појединци.
2. финансирање и суфинансирање рада и програмских активности установа културе чији је оснивач РС у области музичке уметности,сценских уметности /драма,опера,уметничка игра и
традиционално народно стваралаштво/, филмске уметност и аудио-визуелног стваралаштва, те кроз научно истраживачке програме у култури и уметности.
Циљ 1: Јачање капацитета установа културе и организација цивилног друштва путем јавних конкурса
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број културних догађаја

2015

564

350

350

350

број подржаних пројеката

2015

1321

1000

1000

1000

1. Број културних догађаја реализованих
ван Београда
Извор верификације: Одлуке стручне
комисије о изабраним пројектима и
Извештаји корисника средстава
достављени министарству

2. Укупан број подржаних пројеката из
свих области савременог стваралаштва
Извор верификације: Одлуке стручне
комисије о изабраним пројектима и
Извештаји корисника средстава
достављени министарству

378

Циљ 2: Јачање капацитета установа културе (индиректних буџетских корисника)
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
1. Број гостовања/ програма за
популаризацију уметничке области по
градовима Србије

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број гостовања

2015

108

125

125

125

број подржаних пројеката

2015

114

128

115

115

Извор верификације: Годишњи извештаји
установа културе

2. Број подржаних пројеката (премијера,
премијерних обнова, концерата и сл.)
Извор верификације: Годишњи извештај
установа културе

Програмска активност: 0001 - Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Правни основ: Закон о култури, Уредба о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије
Опис: У оквиру визуелних уметности и мултимедије издваја се неколико специфичних области које се подржавају:
1. Годишњи програми галерија и излагачких простора; 2. Ликовне колоније и резиденцијални програм; 3. Међународна сарадња (у иностранству и у земљи); 4.
Самосталне и кустоске изложбе и пројекти; 5. Остали пројекти у области визуелних уметности; 6. Мултимедијални пројекти

Циљ 1: Унапређен изглед и техничка опремљеност галерија и излагачких простора
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број подржаних
пројеката техничке
опремљености (купљене
техничке опреме,
изведених радова мањег
обима и купљеног
мобилијара као и технички
опремљених и уређених
галерија и излагачких
простора) Коментар:
Министарство до сада није
финансирало куповину
технике, потребне за
реализацију изложби. Под
„техничком опремом“
подразумева се опрема
попут рефлектора,
пројектора, екрана,
компјутера, микрофона, и
сл

број

2015

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

25

30

30

30

Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима и
извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Циљ 2: Увећана продукција уметничких радова савремених уметника и међународне сарадње, посебно домаћих пројеката који се реализују у иностранству
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број подржаних
пројеката самосталних
уметника, кустоса и других
професионалаца, и њихово
учешће у међународним
пројектима реализованим у
региону и у иностранству
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима и
извештаји корисника
средстава достављени
министарству

2. Број откупљених
уметничких дела за
колекције јавних установа
културе, као и њихова
презентација
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима и
извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Циљна вредност у 2021.
год.

број пројеката

2015

25

35

35

35

број

2015

365

350

350

350

број пројеката

2015

75

90

90

90

3. Број подржаних
пројеката који
подразумевају настајање
нових уметничких дела
савремених уметника, као
и њихова презентација
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима и
извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Програмска активност: 0002 - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Правни основ: Закон о култури, Закон о кинематографији
Опис:
Делатности које доприносе развоју кинематографије јесу: образовање и ширење филмске културе, унапређење ауторског, теоријског и критичког односа према
кинематографији, као и прикупљање, рестаурација и чување и популисање филмских и аудио визуелних дела која чине историју српске кинематографије.
Програмска активност подразумева подршку филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву кроз финансирање и суфинансирање путем јавног
конкурса филмских манифестација и фестивала, радионица, програма едукације филмских радника и колоније (резиденцијалне боравке), а у складу са позитивним
Законом о кинематографији, који предвиђа да су Филмском центру Србије поверени послови суфинансирања филмске продукције.

379

Циљ 1: Популаризација филма кроз подршку филмским наградама и манифестацијама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

60

50

50

50

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

18

23

23

23

1. Укупан број подржаних
пројеката филмских
награда и манифестација у
Републици Србији
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број

2015

Циљ 2: Повећано интересовање за едукацију и умрежавање у области кинематографије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број финансијски
подржаних програма за
едукацију филмских
радника
(радионице,колоније,едука
ција)
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број

2015

Програмска активност: 0003 - Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Правни основ: Закон о култури , Уредба о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије
Опис: Активности су усмерене ка повећању броја читалаца, ширење популарности књижевних дела, као и дела из области уметности и хуманистике, упознавање
јавности са новим делима и ауторима и мотивација издавача да објављују дела ниже комерцијалне, али веће културне вредности .
Циљ 1: Повећано читалаштвo коришћењем позајмних фондова јавних библиотека - откуп књига
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број издавачких кућа
чије су публикације
откупљене за позајмне
фондове јавних библиотека
по осонову једног кнкурса
Коментар: Подаци Народне
библиотеке Србије

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

207

215

215

215

број

2015

175037

200000

200000

200000

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима

2. Број откупљених
примерака публикација за
позајмне фондове јавних
библиотека Komentar:
Коментар: Подаци Народне
библиотеке Србије
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима

Циљ 2: Популаризовано уметничко и научно стваралаштво у области хуманистичких наука
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број подржаних
пројеката у области
издавачке делатности периодичне публикације из
уметности и културе
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број

2015

65

35

35

35

број

2015

94

50

50

50

2. Број подржаних
пројеката у области
књижевних манифестација
и награда
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству
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Циљ 3: Остварени бољи услови за издавање капиталних и посебно вредних дела у области уметности и друштвених наука
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број подржаних
пројеката у области
издавачке делатностиКапитална дела која се
објављују на српском
језику из области културе и
вредна дела из области
домаће и преводне
књижевности

број

2015

58

30

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

30

30

Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Програмска активност: 0004 - Подршка развоју музичког стваралаштва
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Правни основ: Закон о култури , Уредба о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије
Опис: Кроз подршку и стимулацију пројеката и програма у области музичке уметности, њихово представљање и афирмацију, поред неговања нове младе публике,
омогућено је континуирано подизање нивоа културних потреба становништва, установа и ангажованих појединаца.

Циљ 1: Популаризација уметничке музике и едукација нове младе публике
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број остварених
копродукција у Р. Србији
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број

2015

10

20

20

20

број

2015

13

30

30

30

број

2015

35

35

35

35

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број подржаних
концертних активности и
концертних гостовања
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

3. Број подржаних
фестивала и манифестација
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Циљ 2: Едукација и усавршавање музичких кадрова и музичке критике
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број подржаних
уметника на стручном
усавршавања у земљи /
иностранству Коментар:
релевантни подаци о
структури буџета
манифестација и фестивала
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број

2015

5

10

10

10

број

2015

7

20

20

20

2. Укупан број подржаних
такмичења, семинара и
радионица
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Програмска активност: 0005 - Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Правни основ: Закон о култури , Уредба о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Опис: Програмска активност укључује суфинансирање институционалне и независне продукције, реализације домаће и међународне размене и стручног
усавршавања уметника (учешћа на конференцијама или мастеркласама).
Циљ 1: Равномерно подржана институционална продукција у Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

28

15

15

15

1. Број подржаних
продукција
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број

2015

381

2. Број подржаних
пројеката продукције и
стручног усавршавања
самосталних уметника при
институцијама
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број

2015

1

4

4

4

број

2015

20

10

10

10

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

3. Број подржаних
фестивала

Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Циљ 2: Унапређена продукција организација цивилног друштва и појединаца
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број подржаних
продукција
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број

2015

51

20

20

20

број

2015

5

5

5

5

број

2015

13

8

8

8

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број подржаних
пројеката продукције и
стручног усавршавања
самосталних уметника
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

3. Број подржаних
фестивала

Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Циљ 3: Унaпређена међународна, нарочито регионална размена
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број гостовања /
копродукција
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

2. Број подржаних
пројеката домаћих
учесника у иностраниом
пројектима и
резиденцијалним
програмима
Извор верификације: Одлуке
стручне комисије о
изабраним пројектима и
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

број

2015

24

15

15

15

број

2015

6

5

5

5

Програмска активност: 0006 - Подршка културној делатности друштвенo осетљивих група
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Правни основ: Закон о култури, Уредба о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Опис: Програмска активност се реализује кроз подршку пројектима који доприносе већој кохезији друштва, неговању интеркултуралног дијалога, развоју услова за
разноликост културних израза и идентитета и јачању доступности културних садржаја. Националне мањине, особе са инвалидитетом и деца и млади, препознати
су, већ неко време, као групе које посебно треба подржати и за које се расписује засебан конкурс, али су изменама и допунама Закона о култури и друге осетљиве
групе добиле на већем значају.
Циљ 1: Унапређење услова за неговање културне и језичке посебности националних мањина у Републици Србији као интегралног дела културне сцене Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број мапираних
релевантних партнера
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима

2. Број подржаних
пројеката у области
културне делатности
националних мањина у РС
чији је циљ унапређивање
родне равноправности

број

2015

30

40

40

40

број подржаних пројеката

2017

0

-

-

-

број пројеката

2015

118

65

65

65

Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима

3. Укупан број подржаних
пројеката у области
културне делатности
националних мањина у РС
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима
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Циљ 2: Подршка културним делатностима особа са инвалидитетом као интегралног дела културне сцене Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број подржаних
пројеката које реализују
организације ОСИ
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима

2. Број подржаних
пројеката који се односе на
доступност културних
садржаја

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број пројеката

2015

5

8

8

8

број пројеката

2015

7

10

10

10

број подржаних пројеката

0

2015

2

2

2

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број пројеката

2015

12

18

18

18

број пројеката

2015

29

35

35

35

Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима

3. Број подржаних
пројеката у области
културних делатности
особа са инвалидитетом
чији је циљ унапређење
родне равноправности
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима

Циљ 3: Подршка културном активизму деце и младих
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број подржаних
пројеката који доприносе
јачању професионалних
капацитета младих
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима

2. Број подржаних
пројеката који се баве
децом и младима кроз
установљене
институционалне структуре
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима

Програмска активност: 0008 - Дигитализација савременог стваралаштва
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Правни основ: Закон о култури
Опис: Кроз реализацију јавних конкурса и финансирање рада установа у области културе, као пројекти који се односе на процес дигитализације савременог
стваралаштва и културних индустрија Републике Србије и јачање инфраструктурних капцитета установа.
Циљ 1: Дигитализовано и презентовано савремено стваралаштво и културне индустрије доступне научној и широј јавности уз примену нових технологија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број установа и других
субјеката у култури које су
дигитализовале грађу
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Број пројеката

2017

-

8

10

Циљ 2: Већа достпност података о ауторима уметничких дела претраживих кроз дигиталне базе и апликације користећи принципе родне равноправности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

10

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број пројеката који је
одговорио овој теми
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Број пројеката

2018

0

1

1

1

Програмска активност: 0010 - Подршка јачању савременог стваралаштва Срба у иностранству
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Правни основ: Закон о култури, Закон о потврђивању конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз 2005), Уредба о начину,
критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије.
Опис: Суфинансирање програмске активности Подршка јачању савременог стваралаштва Срба у иностранству, путем конкурса, обзиром на значај одржавања веза
матице са српским заједницама у свим деловима света, а у циљу очувања и неговања њиховог језичког, културног и националног идентитета,је један од најважнијих
сегмената савременог стваралаштва. Посебан приоритет имају пројекти квалитетног и иновативног садржаја који подстичу разноликост културних израза, пројекти
усмерени на културне делатности деце и стваралаштво за децу и младе у култури, посебно када је реч о одржавању и неговању српског језика и писма, као и они
који имају већу "одрживост", односно трајније ефекте у подстицању културне делатности шире српске заједнице у одређеним земљама.

Циљ 1: Подстицање и очување српске културе у српским заједницама широм света
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број држава из којих
пријаве/пројекти пристижу
Извор верификације:
Евиденције приспелих
пројеката/пријава на
конкурс, записници са
заседања конкурсне комисије

Број држава

2018

24

24

24

24

Број пројеката

2018

70

70

70

70

2. Број подржаних
пројеката
Извор верификације: Решење
о додели средстава, уговори
са корисницима, извештаји о
реализацији суфинансираних
пројеката
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3. Број приспелих пријава
на конкурс
Извор верификације:
евиденције приспелих
пројеката/пријава на
конкурс, запписници са
заседања конкурсних
комисија

Број пријава/пројеката

2018

200

200

200

200

Програм: 1204 - Систем јавног информисања
Сектор: 12 - Култура и информисање
Опис: У оквиру овог програма спроводе се активности на унапређивању јавног интереса у области јавног информисања: остваривању права јавности да буде обавештена о свему о чему
има интерес да зна; активности на слободном развоју независних професионалних медија и медијског система ради најширег задовољавања потреба грађана без дискриминације за
информацијама из свих области живота; обезбеђивање финансијске подршке пројектима производње разноврсних медијских садржаја, намењених свим друштвеним групама као и
пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања; обезбеђивање финансијске подршке штампаним издањима на подручју Аутономне
покрајине Косово и Метохија; међународна сарадња у области јавног информисања.
Циљ 1: Унапређивање медијског и новинарског професионализма
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број мера

2018

25

30

24

10

број

2018

50

50

60

60

износ у %

2018

75%

90%

95%

100%

1. Број изречених мера од стране
Регулаторног тела у складу са Законом о
електронским медијима
Koментар: Подизање одговорности и
професионализације медија, као и
подстицање активности грађана,
медијских конзумената, од суштинског је
значаја у процесу побољшања општег
квалитета медијских садржаја, који ће
посредно, допринети стварању окружења
са повећаном демократском одговорношћу.
Обучени медијски професионалци допринеће
развитку демократског друштва, јер ће
директно утицати на објективно
информисање грађана.

2. Број обучених медијских посланика
Koментар: Подизање одговорности и
професионализације медија, као и
подстицање активности грађана,
медијских конзумената, од суштинског је
значаја у процесу побољшања општег
квалитета медијских садржаја, који ће
посредно, допринети стварању окружења
са повећаном демократском одговорношћу.
Обучени медијски професионалци допринеће
развитку демократског друштва, јер ће
директно утицати на објективно
информисање грађана.
Извор верификације: Извештај о
резултатима конкурса за суфинансирање
пројеката

3. Проценат усвојених препорука Савета
за штампу
Koментар: Подизање одговорности и
професионализације медија, као и
подстицање активности грађана,
медијских конзумената, од суштинског је
значаја у процесу побољшања општег
квалитета медијских садржаја, који ће
посредно, допринети стварању окружења
са повећаном демократском одговорношћу.
Обучени медијски професионалци допринеће
развитку демократског друштва, јер ће
директно утицати на објективно
информисање грађана. Обучени медијски
професионалци неће кршити Кодекс
новинара Србије.

Циљ 2: Унапређивање медијских садржаја у складу са јавним интересом у јавном информисању
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број пројеката

2018

300

250

250

300

број

2018

12

14

14

15

1. Број подржаних медијских пројеката на
конкурсима
Koментар: Иако већи број пријављених и
подржаних пројеката не мора бити
показатељ и бољег квалитета, он може
бити показатељ већег интересовања
медијских кућа и продукција за производњу
програма у складу са установљеним
критеријумима. Континуирано праћење
извештаја о реализованим пројектима
показало је и раст квалитета произведених
медијских садржаја.
Извор верификације: Извештај о
резултатима конкурса за суфинансирање
пројеката из области јавног информисања

2. Број типова суфинансираних медијских
садржаја
Koментар: Повећан број различитих
садржаја који доприносе медијском
плурализму, стваралаштву у свим
областима друштвеног живота, за све
појединце и друштвене групе; тако се, од
почетна 4 преовлађујућа типа медијског
садржаја (Информативни,
дечији/омладински, образовни,културни),
тај број повећава у складу са стратешким
опредељењима државе (смањење
сиромаштва, уједначен регионални развој,
унапређење родне равноправности,говор
мржње у медијима,борба против корупције,
европске интеграције, заштита животне
средине и сл.)
Извор верификације: Извештаји о
резултатима конкурса за суфинансирање
пројеката из области јавног информисања

Програмска активност: 0001 - Подршка остваривању јавног интереса у области информисања
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања

384

Правни основ: Закон о јавном информисању и медијима
Опис: Суфинансирање путем конкурса, пројеката медија, независних продукција, удружења и организација које се баве производњом медијских садржаја у
Републици Србији. Подржавају се пројекти за које независна комисија оцени да доприносе разноликости медијских садржаја и плурализму идеја и вредности,
развоју медијског стваралаштва у области културе, образовања и науке, информисању и унапређењу положаја свих сегмената друштва (деца и млади, економски и
социјално угрожене друштвене групе, жене, стари итд.), развоју истраживачког новинарства; подизању професионалних стандарда и подстицања на новинарску
аутономију и саморегулацију новинара и уредника.

Циљ 1: Јачање медијске писмености и унапређивање новинарског и медијског професионализма.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

6

6

8

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број подржаних
пројеката чији је циљ
развој медијске
писмености
Koментар: Подизање
одговорности и
професионализације медија,
као и подстицање
активности грађана,
медијских конзумената, од
суштинског је значаја у
процесу побољшања општег
квалитета медијских
садржаја, који ће посредно,
допринети стварању
окружења са повећаном
демократском
одговорношћу. Обучени
медијски професионалци
допринеће развитку
демократског друштва, јер
ће директно утицати на
објективно информисање
грађана.

број полазника

2018

5

Циљ 2: Обогаћена понуда медијских садржаја од јавног интереса из свих области друштвеног живота
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број медијских садржаја
подржаних на конкурсима
из области јавног
информисања
Koментар: Иако већи број
пријављених и подржаних
пројеката не мора бити
показатељ и бољег
квалитета, он може бити
показатељ већег
интересовања медијских
кућа и продукција за
производњу програма у
складу са установљеним
критеријумима.
Континуирано праћење
извештаја о реализованим
пројектима показало је и
раст квалитета
произведених медијских
садржаја.
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

број

2018

170

200

200

200

број

2018

13

13

14

15

2. Број подржаних
пројеката чији је циљ
унапређивање родне
равноправности
Koментар: Пројекти који
доприносе подизању свести
о родној равноправности од
посебног су значаја за
повећање свести о
равноправности свих
грађана
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

Програмска активност: 0003 - Подршка информисању грађана на територији АП Косово и Метохија на српском језику
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања
Правни основ: Закон о јавном информисању и медијима
Опис: Суфинансирање путем конкурса пројеката медија, продукција и удружења намењених информисању грађана који живе на територији Аутономне покрајине
Косово и Метохија; Подржавају се пројекти за које независна комисија оцени да доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању
грађана и очувању и развоју српског националног и културног идентитета и језика;

Циљ 1: Очување српског националног и културног идентитета и језика и информисање Срба на КиМ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
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Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број подржаних
пројеката из области јавног
информисања чији је циљ
унапређивање родне
равноправности на
територији АП Косово и
Метохија на српском језику
Koментар: Пројекти који
доприносе подизању свести
о родној равноправности од
посебног су значаја за
повећање свести о
равноправности свих
грађана
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

број пројеката

2018

1

2

2

2

број подржаних пројеката

2018

17

19

19

20

број пројеката

2018

3

3

3

3

2. Број подржаних
пројеката на српском
језику из области јавног
информисања на
територији АП Косово и
Метохија
Koментар: Закон о јавном
информисању и медијима
утврђује да oрган надлежан
за послове јавног
информисања Републике
Србије расписује конкурс
ради подизања квалитета
информисања грађана који
живе на територији
Аутономне покрајине Косово
и Метохија. Намена
конкурса је суфинансирање
производње медијских
садржаја који доприносе
истинитом,
непристрасном,
правовременом и потпуном
информисању грађана који
живе на територији
Аутономне покрајине Косово
и Метохија; очувању и
развоју српског националног
и културног идентитета и
језика; унапређењу положаја
и равноправности свих
сегмената друштва.
Извор верификације:
Извештај
о резултатима
3.
Број пројеката
којима се

ангажују млади новинари
у медијима на територији
АП Косово и Метохија
Koментар: Подршка
пројектима којима се
ангажују млади на АП КиМ
доприноси очувању српског
језика, националног и
културног идентитета у
овом делу земље.
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

Програмска активност: 0005 - Подршка информисању припадника српског народа у земљама региона на српском језику
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања
Правни основ: Закон о јавном информисању и медијима и Закон о министарствима
Опис: Суфинансирање путем конкурса пројеката медија, независних продукција, удружења и организација које се баве производњом и/или емитовањем медијских
садржаја на српском језику у земљама региона. Подржавају се пројекти за које независна комисија оцени да доприносе истинитом, непристрасном,
правовременом и потпуном информисању на матерњем jезику припадника српског народа коjи живе у земљама региона; очувању српског jезика, националног и
културног идентитета.
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Циљ 1: Очување српског националног и културног идентитета и језика и информисање српског народа у земљама региона
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број медија у земљама

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

региона који производе
медијске садржаје на
српском језику подржаних
путем конкурса
Koментар: Пројектним
суфинансирањем подржава
се производње медијских
садржаја из области јавног
информисања који доприносе
истинитом,
непристрасном,
правовременом и потпуном
информисању на матерњем
jезику припадника српског
народа коjи живе у земљама
региона, и то: Мађарскоj,
Хрватскоj, Румуниjи,
Македониjи, Албаниjи, Црноj
Гори, Босни и Херцеговини и
Словениjи; очувању српског
jезика, националног и
културног идентитета.
Извор верификације:
Резултати конкурса за
суфинансирање пројеката

број

2018

27

30

30

30

број пројеката

2018

3

3

3

3

2. Број пројеката којима се
ангажују млади новинари
у медијима у земљама
региона
Koментар: Подршка
пројектима којима се
ангажују млади срби у
земљама региона доприноси
очувању српског језика,
националног и културног
идентитета у земљама
региона.
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

Програмска активност: 0006 - Подршка информисању националних мањина на сопственом језику
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања
Правни основ: Закон о јавном информисању и медијима
Опис: Суфинансирање путем конкурса пројеката медија, продукција и удружења намењених информисању припадника националних мањина; Подржавају се
пројекти за које независна комисија оцени да доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању националних мањина као и
подстицају медијског стваралаштва у свим областима јавног живота националних мањина.
Циљ 1: Унапређење права националних мањина на информисање на сопственом језику
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број подржаних
пројеката мултијезичког
карактера
Koментар: Пројекти
мултијезичког карактера су
од посебног значаја због
доприноса социјалној
интеграцији припадника
националних мањина.
Извор верификације:
Резултати конкурса за
суфинансирање пројеката

број пројеката

2018

15

20

20

20

број пројеката

2018

1

6

6

6

број подржаних пројеката

2018

70

70

75

75

2. Број подржаних
пројеката из области јавног
информисања на језицима
националних мањина чији
је циљ унапређивање
родне равноправности
Koментар: Пројекти који
доприносе подизању свести
о родној равноправности од
посебног су значаја за
повећање свести о
равноправности свих
грађана
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

3. Број подржаних
пројеката на језицима
националних мањина
Koментар: Пружања
финансијске подршке
медијским садржајима који
омогућавају остваривање
права припадника
националних мањина на
информисање на
сопственом језику и
неговање сопствене
културе и идентитета,
дефинисаног чланом 13.
Закона о јавном
информисању и медијима.
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

Програмска активност: 0007 - Подршка информисању особа са инвалидитетом
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања
Правни основ: Закон о јавном информисању и медијима
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Опис: Суфинансирање путем конкурса пројеката медија, продукција и удружења намењених информисању особа са инвалидтетом. Подржавају се пројекти за које
независна комисија оцени да доприносе информисању у циљу заштите интереса особа са инвалидитетом, обезбеђивањa њиховог равноправног уживања на
слободу мишљења и изражавања; омогућавања несметаног примања информација намењених јавности у примереном облику и применом одговарајућих
технологија.
Циљ 1: Унапређење права особа са инвалидитетом на информисање и подстицај медијског стваралаштва ове категирије лица
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број подржаних
медијских пројеката из
области јавног
информисања за особе са
инвалидитетом
Koментар: Подржавају се
медијски садржаји који
доприносе заштити
интереса особа са
инвалидитетом и
обезбеђивања њиховог
равноправног уживања
права на слободу мишљења
и изражавања. Број
пријављених и подржаних
пројеката не мора бити
показатељ и бољег
квалитета, он може бити
показатељ већег
интересовања медијских
кућа и продукција за
производњу програма у
складу са установљеним
критеријумима.
Континуирано праћење
извештаја о реализованим
пројектима показало је и
раст квалитета
произведених медијских
садржаја.
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

број пројеката

2018

25

30

30

30

број пројеката

2018

10

10

20

20

број пројеката

2018

1

3

3

3

2. Број подржаних
медијских пројеката који
емитују садржаје у
форматима приступачним
за ОСИ ( знаковни језик,
синтетизатор гласа, Брајево
писмо)
Koментар: Број пријављених
и подржаних пројеката не
мора бити показатељ и
бољег квалитета, он може
бити показатељ већег
интересовања медијских
кућа и продукција за
производњу програма у
складу са установљеним
критеријумима.
Континуирано праћење
извештаја о реализованим
пројектима показало је и
раст квалитета
произведених медијских
садржаја.
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

3. Број подржаних
пројеката из области јавног
информисања чији је циљ
унапређивање родне
равноправности особа са
инвалидитетом
Koментар: Пројекти који
доприносе подизању свести
о родној равноправности од
посебног су значаја за
повећање свести о
равноправности свих
грађана
Извор верификације:
Извештај о резултатима
конкурса за суфинансирање
пројеката

Програмска активност: 0009 - Финансирање основне делатности јавних медијских сервиса
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања
Правни основ: Закон о јавним медијским сервисима, Закључак Владе
Опис: Финансирање производње и емитовања програмских садржаја од јавног интереса
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Циљ 1: Производња и емитовање програмских садржаја од јавног интереса
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број сати произведених и
емитованих тв и радио
програмских садржаја
Јавне медијске установе
Радио -телевизија Србије
(на месечном нивоу)
Koментар: Јавна медијска
установа"Радио телевизија Србија" емитује
програм на два
телевизијска, сателитском
и четири радијска програма
путем којих остварује јавни
интерес у јавном
информисању у складу са
законом.
Извор верификације:
Извештај корисника
средстава достављен
министарству

број сати

2018

4464

4464

4464

4464

број сати

2018

4305

4305

4305

4305

2. Број сати произведених и
емитованих тв и радио
програмских садржаја
Јавне медијске установе
Радио-телевизија
Војводине (на месечном
нивоу)
Koментар: Јавна медијска
установа"Радио телевизија Војводине"
емитује програм на два
телевизијска и четири
радијска програма путем
којих остварује јавни
интерес у јавном
информисању у складу са
законом.
Извор верификације:
Извештаји корисника
средстава достављени
министарству

Циљ 2: Реконструкција и санација зграде у Абердаревој улици и изградња спомен обележја погинулим радницима РТС-а приликом НАТО бомбардовања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Реконструкција и

Циљна вредност у 2021.
год.

санација зграде
Koментар: Управни одбор
ЈМУ РТС на својој седници ,
донео је Одлуку о покретању
поступка за реализацију
реконструкције и санације
дела зграде у Абердаревој
улици , порушене приликом
НАТО бомбардовања 1999.
године и изградње спомен
обележја меморијалног
центра погинулим
радницима РТС.
Извор верификације:
Извештај о извршењу радова

% извршења радова

2018

0

100

-

-

Програмска активност: 0010 - Пројектно финансирање јавних медијских сервиса
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања
Правни основ: Закон о јавним медијским сервисима
Опис: Суфинансирање пројеката намењених развоју нових технологија, дигитализације архива, дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних
сервиса и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање.
Циљ 1: Спречавање пропадања архивског материјала , његова дигитализација и остваривање могућности да се архивска грађа користи и изучава
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Набавка опреме за
дигитализацију архивске
грађе
Koментар: Суфинансирање
пројеката ради набавке
опреме за дигитализацију
архива:телевизије, радија и
продукције ПГП.
Извор верификације:
Извештај о набављеној
опреми

Циљна вредност у 2021.
год.

% набављене опреме

2018

50

80

100

0

% дигитализованог
архивског материјала

2018

8

20

20

20

2. Проценат
дигитализованог архивског
материјала
Koментар: У архивској грађи
коју треба дигитализовати
налази се 500.000 сати
програмских садржаја
сачуваних на различитим
носачима слике и звука.
Извор верификације:
Извештај о
дигитализованом архивском
материјалу

Програмска активност: 0011 - Међународна сарадња у области информисања
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања
Правни основ: Међународни уговори (Универзална декларација о људским правима, Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Европска конвенција
о заштити људских права и основних слобода, Европска повеља о регионалним или мањинским језицима), Закон о потврђивању Међународне конвенције о
прекограничној телевизији и Закон о јавном информисању и медијима (у оквиру ког је транспонована ЕУ Директива о аудио-визуелним медијским услугама), као и
појединачни билатерални уговори у области информисања.
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Опис: Јачање билатералне и мултилатералне сарадње у области информисања кроз закључивање међународних споразума и њихово спровођење, учешће у
заседањима, састанцима и радним телима међународних организација и стручним скуповима.
Циљ 1: Повећана размена у области информисања кроз реализацију програма сарадње
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број закључених
меморандума
Koментар: Кроз
закључивање међународних
уговора, програма сарадње
омогућава се повећана
размена у области
информисања (кадрова,
медија и медијских садржаја)
Извор верификације:
Извештаји о раду
министарства, Годишњи
извештај о раду Владе

Број меморандума

2018

0

3

5

7

Број посета

2018

0

18

20

25

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број остварених посета
Koментар: Кроз
закључивање међународних
уговора, програма сарадње
омогућава се повећана
размена у области
информисања (кадрова,
медија и медијских садржаја)
Извор верификације:
Извештаји о раду
министарства, Годишњи
извештај о раду Владе

Циљ 2: Учешће у радним телима међународних организација и састанцима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број одржаних састанака
Koментар: Редовно учешће у
раду радних тела
међународних организација
која се баве информисањем
и медијима попут УН, ОЕБС,
Савет Европе и др.
Извор верификације:
Извештаји о раду
министарства, Годишњи
извештај о раду Владе

Број одржаних састанака

2018

0

5

7

10

Број представника

2018

0

7

10

13

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број скупова

2018

0

3

5

5

Број учесника

2018

0

3

5

5

2. Број представника
сектора
Koментар: Редовно учешће у
раду радних тела
међународних организација
која се баве информисањем
и медијима попут УН, ОЕБС,
Савет Европе и др.
Извор верификације:
Извештаји о раду
министарства, Годишњи
извештај о раду Владе

Циљ 3: Учешће на стручним скуповима и конференцијама
Назив индикатора
Јединица мере

1. Број одржаних скупова
Koментар: Јачање
капацитета министарства размена искустава и праксе
Извор верификације:
Извештаји о раду
министарства, Годишњи
извештај о раду Владе

2. Број учесника
Koментар: Јачање
капацитета министарства размена искустава и праксе
Извор верификације:
Извештаји о раду
министарства, Годишњи
извештај о раду Владе

Програм: 1205 - Међународна културна сарадња
Сектор: 12 - Култура и информисање
Опис: Стимулише се развој културног сектора на међународном плану подршком програма и пројеката, кроз: Конкурсе за подршку мобилности уметника и професионалаца у области
културе; суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове; суфинансирање билатералних пројеката/програма у области културе и
уметности; подстицање регионалне сарадње; подстицање билатералне културне сарадње на основу закључених међудржавних билатералних програма сарадње као и представљање
културе Републике Србије у иностранству; суфинансирање програмских садржаја у Културном центру Републике Србије у Паризу; суфинансирање програмских садржаја у Културном центру
Републике Србије у Пекингу; подршка реализацији пројекта Нови Сад 2021- Европска престоница културе; подршка реализацији пројекта Нови Сад 2019 – Омладинска престоница Европе;
подршка учешћу Р. Србије на Међународној изложби савремене уметности Бијенала у Венецији 2019. и 2021. године, као и на Међународној изложби архитектуре Бијенала у Венецији
2020. године.
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Циљ 1: Јачање међународне сарадње и европске интеграције у области културе
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број програма

2018

163

170

170

170

Број међународних догађаја

2018

261

261

261

261

1. Број програма и акција у области
културе у којима Србија учествује у оквиру
ЕУ и међународних организација
Koментар: Стимулише се развој културног
сектора на међународном плану подршком
програма и пројеката, кроз: Конкурсе за
подршку мобилности уметника и
професионалаца у области културе;
суфинансирање пројеката у области
културе и уметности који су подржани кроз
међународне фондове; суфинансирање
билатералних пројеката/програма у
области културе и уметности;подстицање
регионалне сарадње; подстицање
билатералне културне сарадње на основу
закључених међудржавних билатералних
програма сарадње као и представљање
културе Републике Србије у иностранству;
суфинансирање програмских садржаја у
Културном центру Републике Србије у
Паризу; суфинансирање програмских
садржаја у Културном центру Републике
Србије у Пекингу; подршка реализацији
пројекта "Нови Сад 2021- Европска
престоница културе"; подршка реализацији
пројекта "Нови Сад 2019 – Омладинска
престоница Европе"; подршка учешћу Р.
Србије на Међународној изложби савремене
уметности Бијенала у Венецији 2019. и
2021. године, као и на Међународној
изложби архитектуре Бијенала у Венецији
2020. године.Извор верификације:
Резултати објављени на сајту Извршне
агенције за образовање, медије и културу
(ЕК; )Извештај Деска Креативна Европа;
Извештај Града Новог Сада о реализацији
пројекта Нови Сад 2021- Европска
престоница културе; Извештаји Града
Новог Сада о реализацији пројекта
ОПЕНС2019; Извештаји о имплементацији
Унеско конвенција; Извештај СЕ (Еуримаж);
Извештај о реализованим пројектима у
оквиру сарадње са међународним
организацијама.

2. Број реализованих пројеката у
иностранству и реализованих иностраних
пројеката у земљи
Koментар: Стимулише се развој културног
сектора на међународном плану подршком
програма и пројеката, кроз: Конкурсе за
подршку мобилности уметника и
професионалаца у области културе;
суфинансирање пројеката у области
културе и уметности који су подржани кроз
међународне фондове; суфинансирање
билатералних пројеката/програма у
области културе и уметности;
подстицање регионалне сарадње;
подстицање билатералне културне
сарадње на основу закључених
међудржавних билатералних програма
сарадње као и представљање културе
Републике Србије у иностранству;
суфинансирање програмских садржаја у
Културном центру Републике Србије у
Паризу; суфинансирање програмских
садржаја у Културном центру Републике
Србије у Пекингу; подршка реализацији
пројекта "Нови Сад 2021- Европска
престоница културе"; подршка реализацији
пројекта "Нови Сад 2019 – Омладинска
престоница Европе"; подршка учешћу Р.
Србије на Међународној изложби савремене
уметности Бијенала у Венецији 2019. и
2021. године, као и на Међународној
изложби архитектуре Бијенала у Венецији
2020. године.
Извор верификације: Извештај о
реализацији подржаних/реализованих
пројеката

Програмска активност: 0005 - Европске интеграције и сарадња са међународним организацијама
Програм коме припада: 1205 - Међународна културна сарадња
Правни основ: Закон о култури; Уредба о начину , критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије. Споразум између Европске Уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму ЕУ „Креативна Европа“ за културне и креативне
секторе); Одлука бр.445/2014/ЕУЕвропског Парламента и Савета од 16.04.2014. године о успостављању иницијативе Уније за Европске престонице културе за
период 2020-2033. године; Споразум о стабилизацији и придруживању; Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза); Европска конвенција
о пределу; Европска конвенција о култури; Конвенција о заштити европског архитектонског блага; Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа; Европска
конвенција о кинематографској копродукцији; Оквирна конвенција СЕ о вредности култирног наслеђа за друштво( Фаро, 2005); Конвенција за заштиту културних
добара у случају оружаног сукоба (Хаг, 1954); Конвенција о заштити светске културне и природне баштине ( Париз, 1972); Конвенција о очувању нематеријалног
културног наслеђа ( Париз, 2003); Европска конвенција о заштити аудио-визуелног наслеђа ( Стразбур 2001); Европска агенда за културу (ЕУ), Европска аудиовизуелна опсерваторија ( Савет Европе).
Закон о култури; Уредба о начину , критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије.
Споразум између Европске Уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму ЕУ „Креативна Европа“ за културне и креативне секторе); Споразум о
стабилизацији и придруживању; Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза); Европска конвенција о пределу; Европска конвенција о
култури; Конвенција о заштити европског архитектонског блага; Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа; Европска конвенција о кинематографској
копродукцији (ревидирана); Оквирна конвенција СЕ о вредности култирног наслеђа за друштво (Фаро, 2005); Конвенција за заштиту културних добара у случају
оружаног сукоба (Хаг, 1954); Конвенција о заштити светске културне и природне баштине (Париз, 1972); Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа (
Париз, 2003); Европска конвенција о заштити аудио-визуелног наслеђа ( Стразбур 2001); Европска агенда за културу (ЕУ), Европска аудио-визуелна опсерваторија (
Савет Европе).
Опис: Суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности; Суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су
подржани кроз међународне фондове; Суфинансирање активности које спроводи Унеско у циљу завршетка пројекта Ревитализација тврђаве Ново Брдо; подршка
реализацији пројеката из области културног наслеђа у оквиру међународне развојне помоћи; контрибуције за чланство у програмима: Преводилачка мрежа
Традуки , Унеско (Фонд за нематеријално културно наслеђе и Фонд за културну разноликост), Савет Европе (Културне руте, Eurimages, Европска аудиовизеулна
опсерваторија), Dariah Eric, Форум словенских култура а који су у надлежности Министарства културе и информисања.
Циљ 1: Стварање услова за учешће у међународним фондовима и за већу мобилност уметника
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Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број пројеката

2018

46

50

55

60

Број пројеката

2018

40

50

55

60

Број особа женског пола,
професионалаца у области
културе, којима је
омогућена мобилност

2018

40

50

60

70

број пројеката

2018

140

150

160

170

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

15

15

1. Број пројеката који су
подржани кроз
међународне фондове
Koментар: Стимулише се
учешће у међународним
фондовима у области
културе
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима кроз
Отворени позив за
суфинансирање пројеката у
области културе и
уметности који су подржани
кроз међународне фондове

2. Број пројеката који су
подржани кроз
међународне фондове, а
који доприносе родној
равноправности
Koментар: Подршка
пројектима у којима су
равноправно заступлени
припадници оба пола
Извор верификације: Решење
министра о изабраним
пројектима кроз Конкурс за
суфинансирање пројеката у
области културе и
уметности који су подржани
кроз међународне фондове

3. Број професионалаца
женског пола у односу на
укупан број подржаних
којима је омогућена
мобилност
Koментар: Подстицање
родне равноправности у
области мобилности
уметника.
Извор верификације: Решење
министра о изабраним
пројектима кроз Конкурс за
суфинансирање пројеката у
области културе и
уметности : Решење
министра о изабраним
пројектима кроз Конкурс за
суфинансирање мобилности
уметника и професионалаца
у области културе и
уметности

4. Број уметника и
професионалаца којима је
омогућена мобилност
Koментар: Подстицање
мобилности уметника
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима кроз
Позив за суфинансирање
мобилности уметника и
професионалаца у области
културе и уметности

Циљ 2: Допринос развоју културе кроз активности које произилазе из чланства у МО, ЕУ, иницијативама и мрежама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број иницијатива које
подстичу развој културне
политике у складу са
међународним
стандардима
Koментар: Стимулише се
развој културног сектора на
међународном плану
подршком програма и
пројеката, који произлазе из
чланства Р.Србије у МО, ЕУ,
као и реггиомналним и
другим иницијативама и
мрежама.
Извор верификације:
Извештаји о реализацији
програма међународне
сарадње који проистичу из
ратификованих конвенција

број нових иницијатива

2018

13

15

Програмска активност: 0006 - Билатерална сарадња и Међународна културна размена
Програм коме припада: 1205 - Међународна културна сарадња
Правни основ: Закон о култури; Уредба о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије; Потписани и на снази билатерални уговори, споразуми, програми, меморандуми и сл. у области културе.
Опис: Подстицање билатералне културне сарадње на основу закључених међудржавних билатералних програма сарадње; Суфинансирање билатералних
пројеката/програма у области културе и уметности путем конкурса; Подстицање регионалне сарадње у циљу неговања добросуседских односа и јачања међусобног
поверења, као и стварања услова за спровођење регионалне културне политике; Финансирање/суфинансирање програмског садржаја у Културном центру
Републике Србије у Паризу; Финансирање/суфинансирање програмског садржаја у Културном центру Републике Србије у Пекингу; Подршка учешћу Р. Србије на
Међународној изложби савремене уметности Бијенала у Венецији 2019. и 2021., као и Међународној изложби архитектуре Бијенала у Венецији 2020. године.
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Циљ 1: Повећана културна размена кроз реализацију билатералних програма сарадње и унапређена перцепција РС у међународном контексту
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број реализованих
билатералних
пројеката/програма у
области културе и
уметности, по конкурсу
Koментар: Подршка
пројектима који доприносе
развоју билатерале
културне сарадње.
Извор верификације: Решење
министра о изабраним
пројектима кроз Конкурс за
суфинансирање билаералних
пројеката/ програма у
области културе и
уметности

2. Број реализованих
иностраних пројеката у
земљи
Koментар: Подстицање
билатералне културне
сарадње
Извор верификације:
Годишњи извештаји
установа културе у Србији

Циљна вредност у 2021.
год.

Број пројеката

2018

0

30

40

40

број реализованих
иностраних пројеката у
земљи

2018

20

20

20

20

број реализованих
пројеката

2018

120

100

100

100

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

10

3. Број реализованих
пројеката у иностранству
Koментар: Подршка
представљању културе и
уметности РС у
иностранству
Извор верификације: Одлука
стручне комисије о
изабраним пројектима на
Конкурсу за селекцију
програма за суфинансирање
програмског садржаја у
Културном центру
Републике Србије у Паризу

Циљ 2: Подстицање регионалне сарадње и пружање подршке пројектима од изузетног значаја за српски културни простор
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број реализованих
пројеката
Koментар: Унапређење
регионалне сарадње у
области културе кроз
подршку регионалним
пројектима и иницијативама
Извор верификације:
Извештај о реализацији
подржаних/реализованих
пројеката

број пројеката

2018

0

5

Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ
Програм коме припада: 1205 - Међународна културна сарадња
Правни основ: Закључак Владе Републике Србије којим се усваја Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у „Креативној
Европи“ програму Уније за културне и креативне секторе, 05 Број: 69-4793/2014 од 5. јуна 2014. године Одлука о оснивању Деска Креативна Европа Србија, број: 6900-207/2014-01 од 30.06.2014.
Опис:
Креативна Европа је програм Европске уније за подршку културном и креативном сектору. Програм се састоји од два потпрограма - Култура и МЕДИА. Кроз подршку
пројектима у оквиру програма Креативна Европа повезује се културни систем Републике Србије са међународним развојним токовима. Од јуна 2014. године
Република Србија учествује у потпрограму Култура, док је пуно учешће у програму остварено у децембру 2015. године приступањем потпрограму МЕДИА. Програм
обухвата и национално суфинансирање Деска креативна Европа Србија
Циљ 1: Интегрисање институција и организација из Србије у програме европске културне сарадње
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број институција и
организација из Србије који
учествују у програму
Креативна Европа
Koментар: Подстицање
процеса европских
интеграција РС
Извор верификације:
Извештај министарства
културе

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број реализованих
пројеката

2018

25

30

35

35

Број пројеката

2018

0

46

50

60

2. Број реализованих
пројеката који доприносе
родној равноправности
Koментар: Подстицање
процеса европских
интеграција РС
Извор верификације:
Извештај о реализацији
подржаних/реализованих
пројеката

Пројекат: 4001 - Нови Сад 2021 - Европска престоница културе
Програм коме припада: 1205 - Међународна културна сарадња
Правни основ: Закон о култури, Закључак Владе 05 Број: 69-12771/2016 о проглашењу пројекта под називом Нови Сад 2021 – Европска престоница културе
културним пројектом од националног значаја за Републику Србију
Опис: Подршка реализацији активности у оквиру пројекта Нови Сад 2021- Европска престоница културе
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Циљ 1: Подршка реализацији пројекта Нови Сад 2021- Европска престоница културе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број подржаних
пројеката који доприносе
родној равноправности
Koментар: Подршка
пројектима који доприносе
родној равноправности
Извор верификације:
Извештај о реализацији
подржаних/реализованих
пројеката

Број пројеката

2018

0

15

15

15

број подржаних пројеката

2018

4

15

15

15

2. Број пројеката који су
подржани у оквиру
реализације пројекта Нови
Сад 2021-Европска
престоница културе
Koментар: Подршка
Европским интеграцијама РС
у области културе.
Извор верификације:
Извештаји Града Новог Сада
о реализованим пројектима Нови Сад 2021

Пројекат: 4002 - Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019 - ОПЕНС 2019
Програм коме припада: 1205 - Међународна културна сарадња
Правни основ: Закључак Владе 05 Број: 69-3094/2018 од 31. маја 2018. године, којим је Омладинска престоница Европе проглашена пројектом од националног
значаја.
Опис: Подршка реализацији активности у оквиру пројекта Нови Сад 2019-Омладинска престоница Европе у циљу подршке иницијативи која подстиче спровођење
иновативних идеја и пројеката и активног учешћа младих у друштву, као и проналажења узора за будући развој омладинске политике и јачање везе између
европског и локалног нивоа.
Циљ 1: Подршка реализацији пројекта Нови Сад 2019-Омладинска престоница Европе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

15

0

0

1. Број пројеката који су
подржани у оквиру
реализације пројекта Нови
Сад 2019-Омладинска
престоница Европе
Koментар: Подршка
Европским интеграцијама РС
у области културе.
Извор верификације:
Извештаји Града Новог Сада
о реализованим пројектима Нови Сад 2021

број пројеката

2018

Програм: 1206 - Признања за допринос култури
Сектор: 12 - Култура и информисање
Опис: Признање за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина се додељује и исплаћује уметнику, односно стручњаку у култури, преко министарства
надлежног за културу, у виду доживотног месечног новчаног примања.

Програмска активност: 0001 - Национална признања за врхунски допринос у култури
Програм коме припада: 1206 - Признања за допринос култури
Правни основ: Уредба о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, Решење
о додели признања
Опис: Признање за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина се додељује и исплаћује уметнику, односно стручњаку у
култури, преко министарства надлежног за културу, у виду доживотног месечног новчаног примања.
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ГЛАВА 29.1 - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Опште образложење корисника:
Министарство културе и информисања РС у својој надлежности има 41 индиректног корисника (Глава: Установе културе, организациона шифра 11801). Од укупно 41 индиректног корисника, 15
установа је са територије АП Косово и Метохија. Министарство, на основу одредаба Закона о буџетском систему (чл.54), Закона о култури (чл.74) и Закона о јавном информисању и медијима (чл. 143)
врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања индиректних корисника. Управљање и финансирање установа у 2019. години биће остварено кроз Програме: Унапређење система
заштите културног наслеђа, Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и Система јавног информисања.
У области заштите културног наслеђа, индиректни корисници Министарства су:
1. Народна библиотека Србије, Београд
2. Библиотека Матице српске, Нови Сад
3. Архив Србије, Београд
4. Музеја науке и технике, Београд
5. Народни музеј, Београд
6. Југословенска кинотека, Београд
7. Историјски музеј Србије, Београд
8. Етнографски музеј, Београд
9. Музеј савремене уметности, Београд
10. Музеј примењене уметности, Београд
11. Музеј позоришне уметности, Београд
12. Природњачки музеј, Београд
13. Музеј жртава геноцида, Крагујевац
14. Галерија Матице српске, Нови Сад
15. Републички завод за заштиту споменика културе, Београд
16. Музеј историје Југославије, Београд
17. Музеј наивне и маргиналне уметности, Јагодина
18. Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно
19. Архив Југославије, Београд
20. Републичка установа „Филмске новости“, Београд
21. Централни институт за конзервацију, Београд
22. Архив Косова и Метохије, Ниш, Лепосавић
23. Архив града Приштине, Београд, Лепосавић
24. Историјски архив Гњилане, Прокупље, Косовска Митровица
25. Међукомунални архив Пећ, Београд, Косовска Митровица
26. Међуопштински историјски архив Призрен, Ниш, Косовска Митровица
27. Галерија уметности Приштина, Београд
28. Покрајински завод за заштиту споменика културе, Приштина и Призрен, Лепосавић
29. Музеј у Приштини, Београд
30. Народна и универзитетска библиотека „Иво Андрић“, приштина, Београд
31. Историјски архив Косовска Митровица
У области савременог стваралаштва, индиректни корисници Министарства су:
32. Народно позориште, Београд
33. Београдска филхармонија, Београд
34. Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“, Београд
35. Филмски центар Србије, Београд
36. Завод за проучавање културног развитка, Београд
37. Народно позориште Приштина, Косовска Митровица, Грачаница
38. Ансамбл народних игара и песама „Венац“, Грачаница
39. Културно-просветна заједница Косова и Метохије, Грачаница
40. Покрајински културни центар
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Сектор: 12 - Култура и информисање
Главни носилац: 11800 - МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност: 0010 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Закон о култури; Закон о културним добрима, Закон о библиотечко-информационој делатности
Опис: Програмска активност се спроводи кроз реализацију подршке установама заштите културног наслеђа - индиректних буџетских корисника министарства
културе и информисања, на основу члана 75. Закона о култури. Финансира се основна делатност 31 установе: 14 музеја, 10 архива, 3 библиотеке, 2 завода за
заштиту споменика културе, 1 галерије и Централног института за конзервацију (од тога 6 архива, 1 музеј, 1 завод, 1 библиотека и 1 галерија са КиМ). На основу
предлога плана и програма рада и одобреног финансијског плана, са установама се закључују годишњи уговори о финансирању програмске делатности. Подржане
програмске активности подразумевају послове на изради техничке пројектне документације, спровођење мера техничке заштите и конзерваторске радове на
непокретним и покретним културним добрима, истраживања и заштиту археолошких налазишта и послове везане за презентацију градитељског и археолошког
културног наслеђа, публиковање грађе као и остале делатности на заштити непокретног наслеђа. У оквиру овог програма реализују се активности које се односе и
на: унапређење заштите, очувања и презентације покретног културног наслеђа (музејског и архивског наслеђа и старе и ретке библиотечке грађе) и нематеријалног
културног наслеђа, као и на унапређење библиотечко-информационе делатности.

Циљ 1: Унапређен ниво истражености, заштите и очувања културног наслеђа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број истраживачких
пројеката и број израђених
конзерваторскорестаураторских пројеката,
елабората и студија
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји установа
културе

2. Број културних добара на
којима је изведен
конзерваторскорестаураторски третман
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји установа
културе

Број пројеката

2015

15

20

20

20

Број добара

2015

15

50

50

50

395

Циљ 2: Повећана доступност и одрживо коришћење културног наслеђа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број посетилаца нa
одржаним изложбама
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји установа
културе

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број изложби/Број
посетилаца

2016

0

15000

15000

15000

Број к.д./Број посетилаца

2016

0

1

1

1

2. Број презентованих
непокретних културних
добара доступних широј
јавности/ Број посетилаца
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
установа културе

Програмска активност: 0014 - Дигитализација у области заштите и очувања културног наслеђа
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Закон о култури, Закона о старој и реткој библиотечкој грађи, Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о културним добрима
Опис: Кроз реализацију јавних конкурса и финансирање рада установа у области културе, подржани пројекти који се односе на опремање лабораторија за
дигитализацију културног наслеђа, као пројекти који се односе на процес дигитализације културног наслеђа Републике Србије и јачање инфраструктурних
капацитета установа.
Циљ 1: Сачувано културно наслеђе РС, доступно научној и широј јавности уз примену нових технологија
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

8

10

10

1. Број установа које су
дигитализовале грађу
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји установа
културе

Број пројеката

2017

0

Пројекат: 5003 - Реконструкција и доградња Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Закон о култури, Закон о културним добрима
Опис: Предмет овог пројекта је реконструкција зграде музеја у Јагодини у оквиру њеног постојећег габарита, заједно са доградњом анекса на југоисточној страни
парцеле, уређењем терена, изградњом ограде и опремањем ентеријера. Реконструкција подразумева задржавање основне намене и функције објекта уз
унапређење функционалног концепта и диспозиције садржаја у оквиру објекта, као и повећање капацитета изложбеног, радног и простора депоа у објекту.
Пројекат предвиђа израду комплетно нових инсталација у старом објекту ( инсталације водовода и канализације, електроенергетске инсталације,
телекомуникационе и сигналне инсталације, дојава пожара и машинске инсталације).

Циљ 1: Реконструисана зграда Музеја и добијена употребна дозвола
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

0

30

100

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат изведених
радова
Koментар: /
Извор верификације:
Привремене и окончане
ситуације

%

2019

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа
Правни основ: Партнерски пројекат
Опис: Републички завод за заштиту споменика културе ће као партнер у пројекту вршити истраживање, валоризацију и заштиту сецесијског архитектонског наслеђа
на територији Србије. Заједно са партнерима у пројекту организоваће националне и међународне радионице стручњака из региона са фокусом на размену
искустава везаним за заштиту сецесијске градитељске баштине.
Циљ 1: Допуна сазнања о сецесијском наслеђу на територији Србије (са акцентом на Београд и територију централне Србије).
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Размена информација и
искустава стручњака из
окружења
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај установе културе

Циљна вредност у 2020 год.

број радионица

2016

0

1

1

број споменика

2016

56

16

16

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

1

1

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Теренско и архивско
истраживање сецесијског
архитектонског наслеђа
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај установе културе

Циљ 2: Сарадња са стручњацима из окружења на заштити сецесијског градитељског наслеђа.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Учешће у едукативним
радионицама
Извор верификације:
Извештај установе културе

број едукативних
радионица

2016

0

396

Циљна вредност у 2021.
год.

Програм: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Сектор: 12 - Култура и информисање
Главни носилац: 11800 - МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност: 0007 - Подршка раду установа културе у области савременог стваралаштва
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Правни основ: Закон о култури, Закон о кинематографији, Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закон о заштити права и слобода
националних мањина, Закон о националним саветима националних мањина
Опис: Програмском активношћу стварају се повољни услови за развој и унапређење уметничког стваралаштва у циљу достизања високих стандарда уметничког
рада установа културе финансирањем и суфинансирањем рада установа културе чији је оснивач Република Србија.
Циљ 1: Повећана доступност културних догађаја високог уметничког квалитета
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број гостовања
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
установа културе

Број гостовања

2015

55

40

40

40

број

2015

6

4

4

4

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број остварених
копродукција
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
установа културе

Циљ 2: Повећана размена програма са међународним партнерима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број подржаних
међународних
копродукција
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи уговор

2. Број учешћа на
релевантним
међународним
манифестацијама и
фестивалима

број

2015

2

6

6

6

број

2015

18

16

16

16

Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи уговор

Програмска активност: 0009 - Дигитализација у области савременог стваралаштва
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Правни основ: Закон о култури
Опис: Кроз реализацију јавних конкурса и финансирање рада установа у области културе, као пројеката који се односе на процес дигитализације савременог
стваралаштва и културних индустрија Републике Србије и јачање инфраструктурних капацитета установа.
Циљ 1: Дигитализовано и презентовано савремено стваралаштво и културне индустрије доступне научној и широј јавности уз примену нових технологија
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број пројеката

2017

0

5

9

9

1. Број установа и других
субјеката у култури које су
дигитализовале грађу
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји установа
културе

Програм: 1204 - Систем јавног информисања
Сектор: 12 - Култура и информисање
Главни носилац: 11800 - МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност: 0008 - Подршка раду установе за новинско - издавачку делатност „Панорама”
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања
Правни основ: Одлука о оснивању установе за новинско-издавачку делатност Панорама
Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се активности на остваривању јавног интереса у области јавног информисања путем издавања, на српском
језику, недељних новина Јединство и часописа Стремљења, за потребе информисања становништва на подручју АП Косово и Метохија.
Циљ 1: Издавање и дистрибуција недељних новина ЈЕДИНСТВО
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

6000

6000

6000

6000

1. Број штампаних и
дистрибуираних примерака
новина
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
установа културеновинскоиздавачке установе
Панорама

комад

2016

397

Циљ 2: Издавање и дистрибуција часописа СТРЕМЉЕЊА
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

400

400

400

400

1. Број штампаних и
дистрибуираних примерака
часописа
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
новинско - издавачке
установе ПАНОРАМА

комад

Раздео 30
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Опште образложење корисника:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у
државним органима и органима јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, јавним агенцијама и јавним службама; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор у области радних
односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање и заштиту права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; закључивање споразума
о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу с међународним организацијама у области рада и
запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак;
равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији,
ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и
примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на војној служби; неговање традиција
ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен-обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске
организације и удружења, као и друге послове одређене законом. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: запошљавање
у земљи и иностранству; упућивање незапослених грађана на рад у иностранство; праћење стања и кретања на тржишту рада у земљи и иностранству; евиденције у области запошљавања; унапређење
и подстицање запошљавања; стратегију, програм и мере активне и пасивне политике запошљавања; запошљавање особа са инвалидитетом и других лица која се теже запошљавају; развој и
обезбеђивање социјалног запошљавања и социјалног предузетништва; вишак запослених; остваривање права по основу осигурања за случај незапослености, других права незапослених лица и вишка
запослених; припрему националног стандарда квалификација и предлагање мера за унапређење система образовања одраслих; предлагање и праћење спровођења стратегија у области миграција на
тржишту рада; учествовање у закључивању уговора о запошљавању са иностраним послодавцима и других уговора у вези запошљавања, као и друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Сектор: 08 - Тржиште рада
Опис: Активности на доношењу прописа у надлежности Министарства; административна подршка у вршењу законом дефинисаних надлежности Министарства, и остале активности
подршке спровођењу надлежности програма.
Циљ 1: Побољшање услова рада и ефикасности у испуњавању законом дефинисаних надлежности Министарства
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2015

75

90

90

90

1. % реализације задатог циља
Koментар: % реализације задатог циља
Извор верификације: Извештај о раду
министарства

Програмска активност: 0002 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Правни основ: Закон о државним службеницима, Закон о раду, и други подзаконски акти у надлежности министарства
-Споразум о бесповратним средствима за акцију са више корисника број VS/2017/0349 између Европске Комисије и Европског центра за социјалну политику и
истраживање и партнерског споразума између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и осталих актера за финансирање пројекта,
-Споразум о бесповратним средствима за акцију са више корисника број VS/2017/0441 између Европске Комисије и Покрајине Милано и партнерског споразума
између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и осталих актера за финансирање пројекта,
- Споразум о додели бесповратне помоћи број SRB-13/2017 између Министарства спољних послова Краљевине Норвешке и Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
Опис: Активности на доношењу прописа у надлежности прописа министарства; административна подршка у вршење законом дефинисаних надлежности
министарства
- Деташман радника у Источној Европи:унапређење административне сарадње и приступа информацијама
- Брза интеграција на тржиште рада држављана трећих земаља, азиланата, избеглих и чланова њихових породица
- Јачање капацитета Инспектората за рад и подизање свести грађана у циљу сузбијања рада на црно

Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Правни основ: Споразум између Владе Рс и Европске комисије
Опис: ЕАСИ програм је главни ЕУ у области рада, запошљавања и социјалне политике који је отворен и за државне кандидате за чланство у ЕУ. Програм садржи три
компоненте: прогрес, ЕУРЕС и микрофинансирање и социјално предузетништво.
Компонента Прогрес ће подржавати пројекте којиа се обезбеђује већа усклађеност и боља примена политика за које је надлежна Европска унија и то: запошљвање,
социјална заштита и социјално укључивање и услови рада.
Микрофинансирање и социјално предузетништво је компонента која има за циљ да повећа доступност микрофинансирања осетљивим групама и микро
предузећима и повећа приступ финансијским изворима за социјална предузећа.
Циљ 1: Унапређење политике запошљавања и промовисања оцијалне инклузије и социјалних иновација
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

10

0

1. Број пројеката
финансиранх из пројеката
ЕАСИ
Koментар: Број пројеката
финансиранх из пројеката
ЕАСИ
Извор верификације:
Извештај ЕК

број

2018

0

Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - Друштвени развој
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Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Правни основ: Финансијски споразум између Владе РС и ЕК - Закључак Владе 05 Број 48-4881/2014-1 од 03.6.2014. године
Опис: Повећање ефикасности и свеоубхватности услуга запошљавања кроз развој система обука и испорука прилагођених програма за незапослене а посебно за
ОСИ. У оквиру пројекта планирано је развијање система обука потребних на тржишту рада са циљем смањења неусаглашености понуде и потражање, повећање
ефикасности политике запошљавања према особама са инвалидитетом и повећање броја лица која су засновала радни однос коришћењем субвенција за
запошљавање.

Циљ 1: Развити систем који ће значајно допринети ефикасном и ефективном подударању понуде и тражње и укупног функционисања жишта рада са посебним акцентом на укључивање особа са
инвалидитетом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број незапослених особа
са инвалидитетом
регстрованих на НСЗ
Koментар: Број незапослених
ОСИ регстрованих на НСЗ
Извор верификације:
Извештај Министарства

број

2016

22785

23000

23100

број

2016

2832

3353

3443

2. Повећано учешће
незапослених ОСИ у
програмима
професионалне
рехабилитације
Koментар: Повећано учешће
незапослених ОСИ у
програмима професионалне
рехабилитације
Извор верификације:
Извештај Министарства

Програм: 0803 - Активна политика запошљавања
Сектор: 08 - Тржиште рада
Опис: Програмом су обухваћене активности за решавање виша запослених у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом са већинским друштвеним, односно државним капиталом. Циљ програма је решавање радно-правног статуса запослених у предузећима која се налазе у поступку
приватизације и коначног решавања статуса предузећа.
Циљ 1: Решавање радно-правног статуса вишка запослених
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

2.513

1600

800

400

1. Број вишкова којима је решен радноправни статус
Koментар: Број вишкова којима је решен
радно правни статус
Извор верификације: Извештај о
реализацији Програма распореда и
коришћења средстава Транзиционог фонда

Програмска активност: 0003 - Подршка решавању радно-правног статуса вишка запослених
Програм коме припада: 0803 - Активна политика запошљавања
Правни основ: Одлука о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације
Опис: Кроз ову програмску активност пружа се подршка субјектима приватизације са већинским државним, односно друштвеним капиталом у поступку
приватизације за које је објављен јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости, у складу са Законом о приватизацији и предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом са већинским државним, односно друштвеним капиталом, код којих се радно правни статус свих
запослених решава кроз Програм, због постојања стечајног разлога, кроз обезбеђивање средстава за решавање радно правног статуса вишкова запослених.

Циљ 1: Решавање радно правног статуса запослених
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

2513

1600

800

400

1. Број вишкова којим је
решен радно правни статус
Koментар: Број вишкова
којим је решен радно правни
статус
Извор верификације:
Извештај о реализацији
Програма распореда и
коришћења средстава
Транзиционог фонда

број

Пројекат: 7024 - ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији
Програм коме припада: 0803 - Активна политика запошљавања
Правни основ: Финансијски споразум између Владе РС и Европске комисије за Програм ИПА 2014 (потписан финансијски споразум 22.децембра 2015. године)

Опис: Подржавање партнерства на локалном нивоу који за циљ имају повећање запошљавања и запошљивости младих и корисника социјалне заштите. Кроз
наведену донацију биће пружена и подршка Министарству у сровођењу уговора за услуге на локалном нивоу у складу с правлима ЕУ, али и помоћ у усклађивању
домаћег законодавства у области безбедности и здравља на раду
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Циљ 1: Повећање запослености младих
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

0

5

5

0

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број успостављених
иновативних услуга за
младе
Koментар: Број
успостављених иновативних
услуга за младе
Извор верификације:
Извештај Министарства

број

Програмска активност: 0006 - Подршка развоју социјалног предузетништва
Програм коме припада: 0803 - Активна политика запошљавања
Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
Опис: Подстицај за развој социјалног предузетништва

Циљ 1: Социјално предузетништво
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

0

0

-

1. Koментар: ммм
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

0

Програм: 0902 - Социјална заштита
Сектор: 09 - Социјална заштита
Опис: Програмом ""Социјална заштита"" финансирају се законом утврђена права појединца односно породица, као и рад и обављање делатности установа социјалне заштите у функцији
остваривања права и пружања услуга појединцу односно породици. Део програма је усмерен на финансијску подршку појединцима и породицама, а део програма је усмерен на стварање
услова за пружање услуга појединцима односно породицама. Програмом су поред појединаца и породица обухваћене установе социјалне заштите којима су поверени послови јавних
овлашћења и установе чији је оснивач Република односно АП Војводина као и унапређење порграма социјалне заштите у локалним заједницама.
Циљ 1: Унапређен социо-материјални положај угрожених појединаца и породица и лица са функционалним тешкоћама.
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

51009

52539

52539

52539

број

2017

106385

109576

116248

116248

1. Број лица корисника права на додатак
за помоћ и негу другог лица и права на
увећани додатак за помоћ и негу другог
лица
Koментар: Број лица корисника права на
додатак за помоћ и негу другог лица и права
на увећани додатак за помоћ и негу другог
лица
Извор верификације: Извештај о раду
министарства

2. Просечан број лица које користе право
на новчану социјалну помоћ
Koментар: Просечан број лица које користе
право на новчану социјалну помоћ
Извор верификације: Извештај о раду
министарства

Програмска активност: 0003 - Права корисника социјалне заштите
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о социјалној заштити
Опис: Кроз програмску активност ""Права корисника социјалне заштите"" финансирају се утврђена права: на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу
другог лица и увећани додатак, на посебну новчану накнаду, на помоћ за оспособљавање за рад.
Циљ 1: Превазилажење неповољне социјалне ситуације и функционалних потешкоћа и последица сиромаштва грађана који се са тим суочавају
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број корисника права на
додатак за помоћ и негу
другог лица и права на
увећани додатак на негу и
помоћ другог лица
Koментар: Број корисника
права на додатак за помоћ и
негу другог лица и права на
увећани додатак на негу и
помоћ другог лица
Извор верификације:
извештај о раду
Министарства

број

2017

51.009

52539

52539

52539

број

2017

106385

109576

109576

109576

2. Просечан број породица
Koментар: просечан број
породица
Извор верификације:
извештај о раду
Министарства

Програмска активност: 0004 - Подршка удружењима и локалним заједницама
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о социјалној заштити

400

Опис: Кроз програмску активност ""Подршка удружењима и локалним заједницама"" финансирају се удружења и локалне заједнице које обухватају афирмацију
различитих активности у циљу унапређења социјалне заштите у заједници.

Циљ 1: Унапређење социјалне заштите и смањење последица сиромаштва кроз подршку локалним самоуправама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. % локалних самоуправа
које су закључиле уговоре о
додели средстава
намењеним развоју услуга
у заједници ради смањења
социјалне искључености
Koментар: % локалних
самоуправа које су
закључиле уговоре о додели
средстава намењеним
развоју услуга у заједници
ради смањења социјалне
искључености
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2017

85,5

85,5

85,5

85,5

%

2017

85,5

85,5

85,5

85,5

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. % локалних самоуправа
које су испуниле формалне
и друге услове из
смерница и у складу са
приоритетима конкурса за
развој услуга у заједници
Koментар: % локалних
самоуправа које су испуниле
формалне и друге услове из
смерница и у складу са
приоритетима конкурса за
развој услуга у заједници
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

Циљ 2: Унапређење социјалне заштите и смањење последица сиромаштва кроз подршку удружењима грађана
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број закључених уговора
са удружењима намењених
развоју услуга у заједници
ради смањења социјалне
искључености
Koментар: Број закључених
уговора са удружењима
намењених развоју услуга у
заједници ради смањења
социјалне искључености
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

број

2016

89

89

89

89

број

2016

35320

35320

35320

35320

2. Број корисника народних
кухиња и породичних
пакета хране и хигијене
Koментар: Број корисника
народних кухиња и
породичних пакета хране и
хигијене
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

Програмска активност: 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о социјалној заштити и Породични закон
Опис: Програмска активност ""Обезбеђење услова за рад и пружање услуга грађанима од стране установа социјалне заштите "" је усмерена на обављање поверених
послова у центрима за социјални рад и пружање услуга социјалне заштите у установама чији је оснивач Република и установа за смештај чији је оснивач АП
Војводина. Ова програмска активност односи се на укупно 209 установа социјалне заштите.
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Циљ 1: Редовно обављање послова јавних овлашћења
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2015

100

100

100

100

број

2015

1150

1150

1150

1150

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. % центара за социјални
рад и центара за
породични смештај и
усвојење који обављају
послове јавних овлашћења
у складу са прописаним
нормативима и
стандардима у односу на
укупан број ЦСР и ЦПСУ
Koментар: % центара за
социјални рад и центара за
породични смештај и
усвојење који обављају
послове јавних овлашћења у
складу са прописаним
нормативима и
стандардима у односу на
укупан број ЦСР и ЦПСУ
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

2. Број запослених у
центрима за социјални рад
и центрима за породични
смештај и усвојење који
обављају послове јавних
овлашћења, а који су
завршили одговарајући
акредитовани програм
обуке
Koментар: Број запослених у
центрима за социјални рад и
центрима за породични
смештај и усвојење који
обављају послове јавних
овлашћења, а који су
завршили одговарајући
акредитовани програм обуке

Извор верификације:

Циљ 2: Обезбеђивање материјално техничких услова и достизање стандарда за пружање услуга социјалне заштите
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. % установа социјалне
заштите којима су
обезбеђена средства за
инвестиционо и текуће
одржавање зграда и
објеката у односу на укупан
број установа социјалне
заштите
Koментар: % установа
социјалне заштите којима
су обезбеђена средства за
инвестиционо и текуће
одржавање зграда и
објеката у односу на укупан
број установа социјалне
заштите
Извор верификације:
Извештај о раду за
министарство

%

2017

16,74

16,74

16,74

16,74

%

2017

5,7

5,7

5,7

5,7

2. % установа социјалне
заштите којима су
обезбеђена средства за
капитална улагања у зграде
и објекте у односу на
укупан број установа
социјалне заштите
Koментар: % установа
социјалне заштите којима
су обезбеђена средства за
капитална улагања у зграде
и објекте у односу на укупан
број установа социјалне
заштите
Извор верификације:
Извештај ио раду
министарства

Програмска активност: 0013 - Подршка раду хранитеља
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о социјалној заштити
Опис: Кроз програмску активност финансира се смештај у хранитељске породице по основу накнаде за издржавање корисника и накнаде за рад хранитеља

Циљ 1: Обезбеђивање ванинституционалног смештаја грађанима без адекватног породичног и родитељског старања
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

7326

7326

7166

7166

1. Број лица на породичном
смештају
Koментар: Број лица на
породичном смештају
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства
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2. Број породица које
пружају услугу породичног
смештаја
Koментар: Број породица
које пружају услугу
породичног смештаја
Извор верификације:
Извештај о раду за
министарство

број

2017

4325

6265

6265

6265

Пројекат: 7045 - ИПА 2013 - Друштвени развој 2
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије - Закључак Владе о усвајању текста Финансијског споразума 05 Број: 3372545/2014-1 од 25.03.2014 и 05 Број 48-4884/2014-1 од 3.6.2014. године
Опис: Имплементација социјалних услуга у заједници и социјалних пословних иницијатива у циљу подршке социјалниој инклузији најугроженијих.
Развој механизама за унапређење система социјалне заштите и квалитетне заштите деце.
Јачање капацитета субјеката заједнице у области образовања и социјалне заштите и квалитетне заштите како би се планиране , спровеле и надзирале мере
спречавања исписивања из школе на централном и локалном нивоу.
Циљ 1: Унапређење политике социјалне заштите и промовисања социјалне инклузије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број деце смештене у
институцијама социјалне
заштите
Koментар: Број деце
смештене у институцијама
социјалне заштите
Извор верификације:
извештај министарства

број

2016

776

740

0

0

број

2016

0

10

0

0

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

320

320

320

2. Број подржаних
пројеката у области
социјалне економије
Koментар: Број подржаних
пројеката у области
социјалне економије
Извор верификације:
извештај Министарства

Програмска активност: 0014 - Подршка смештају у приватне домове
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о социјалној заштити
Опис: Подршка смештају у приватне домове

Циљ 1: Подршка смештају у приватне домове
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број корисника
Koментар: Број корисника
смештених у приватне
домове
Извор верификације:
извештај министарства

број

Програмска активност: 0015 - Буџетски фонд за установе социјалне заштите
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о играма на срећу и Правилник о расподели средстава за програме заштите и унапређења особа са инвалидитетом и за финансирање установа
социјалне заштите
Опис: Програмска активност "Подршка функционисању обављања делатности установа социјалне заштите" усмерена је, пре свега на инвестициона улагања у
објекте и опрему у установама, ако и обезбеђивање недостајућих средстава установама социјале заштите у циљу несметаног обављања делатности у случајевима
када се појаве проблеми у измиривању обавеза по основу трошкова комуналних услуга и енергената, ванредни и повремени трошкови на основу судских и
администратиних поступака, одлука судова или надлежних државних органа, у спровођењу реформских пројеката и у поступку трансформације установа и др.

Циљ 1: Одржавање ликвидности установа у текућем и инвестиционом пословању
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

42,67

42,67

42,67

42,67

1. % установа социјалне
заштите којима су
обезбеђена недостајућа
средства за одржавање
ликвидности у пословању
Koментар: % установа
социјалне заштите којима
су обезбеђена недостајућа
средства за одржавање
ликвидности у пословању
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

проценат

2017

403

2. Број установа социјалне
заштите којима су
обезбеђена средства за
инвестиционо одржавање
зграда и објеката
Koментар: Број установа
социјалне заштите којима
су обезбеђена средства за
инвестиционо одржавање
зграда и објеката
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

број

2017

29

30

30

30

Програм: 0903 - Породично-правна заштита грађана
Сектор: 09 - Социјална заштита
Опис: Исплата накнада зарада запосленим за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у складу са Законом о
финансијској подршци породици са децом; исплата родитељског додатка за прво дете (једнократна исплата), друго, треће и четврто дете (исплата у 24 једнаке месечне рате); исплата
дечијег додатка - исплата за прво, друго, треће и четврто дете; исплата накнаде трошкова боравка у предшколским установама за децу са сметњама у развоју и децу без родитељског
старања.

Циљ 1: Усклађивање рада и родитељства и подстицање рађања
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

42000

43000

43000

43000

број

2017

63500

66000

66000

66000

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

380000

400000

400000

400000

број

2017

380

500

500

500

1. Број породиља (накнада зараде и
остале накнаде по основу рођења и неге и
посебне неге детета)
Koментар: Број породиља (накнада зараде и
остале накнаде по основу рођења и неге и
посебне неге детета)
Извор верификације: Извештај о раду
министарства

2. Број новорођене деце
Koментар: Број новорођене деце
Извор верификације: Извештај о раду
министарства

Циљ 2: Побољшање основних потреба деце у материјално угроженим породицама
Назив индикатора
1. Број деце која живе у сиромаштву дечији додатак
Koментар: Број деце која живе у
сиромаштву
Извор верификације: Извештај о раду
Министарства

2. Број деце са сметањама у развоју и
деце без родитељског старања која живе
у сиромаштву
Koментар: Број деце са сметањама у
развоју и деце без родитељског старања
која живе у сиромаштву
Извор верификације: Извештај о раду

Програмска активност: 0001 - Права корисника из области заштите породице и деце
Програм коме припада: 0903 - Породично-правна заштита грађана
Правни основ: Закон о финансијској подршци породици децом, Закон о друштвеној бризи о деци
Опис: Накнада зарада запосленим за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у складу са
Законом о финансијској подршци породици са децом. Родитељски додатак за прво дете (једнократна исплата), друго, треће и четврто дете (исплата у 24 једнаке
месечне рате). Дечији додатак-исплата за прво, друго, треће и четврто дете. Накнаде трошкова боравка у ПУ за децу са сметњама у развоју и децу без родитељског
старања.
Циљ 1: Побољшљање основних потреба деце у материјално угроженим породицама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број деце која живе у
сиромаштву- дечији
додатак
Koментар: Број деце која
живе у сиромаштву- дечији
додатак
Извор верификације:
извештај министарства

број

2017

380000

400000

400000

400000

број

2017

380

500

500

500

2. Број деце са сметњама у
развоју и деце без
родитељског старања која
живе у сиромаштву
Koментар: Број деце са
сметњама у развоју и деце
без родитељског старања
која живе у сиромаштву
Извор верификације:
извештај министарства

404

Циљ 2: Усклађивање рада и родитељства и подстицање рађања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број породиља (накнада
зараде и остале накнаде по
основу рођења и неге и
посебне неге детета)
Koментар: Број породиља
(накнада зараде и остале
накнаде по основу рођења и
неге и посебне неге детета)
Извор верификације:
извештај министарства

број

2017

42000

43000

43000

43000

број

2016

63200

66000

66000

66000

2. Број новорођее деце родитељски додатак
Извор верификације:
извештај министарства

Програмска активност: 0002 - Подршка удружењима у области заштите породице и деце
Програм коме припада: 0903 - Породично-правна заштита грађана
Правни основ: Закон о друштвеној бризи о деци, Закон о удружењима
Опис: Суфинансирање удружења грађана за помоћ деци -дотације за подстицање програма и активности од јавног интереса из области заштите породице и деце

Циљ 1: Унапређење друштвене бриге о деци и породици путем пружања подршке удружењима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Закључени уговори са
удружењима
Koментар: Процена
закључених уговора
Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства

број

2017

3

15

15

15

број

2017

41

43

43

43

2. Однос броја поднетих
предлога пројеката и
одобрених предлога за
финансирање
Koментар: Проценат између
броја поднетих предлога
пројеката и одобрених
предлога за финансирање
Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства

Програмска активност: 0003 - Подршка женама жртава насиља - СОС телефон
Програм коме припада: 0903 - Породично-правна заштита грађана
Правни основ: Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици
Опис: Успостављање и функционисање СОС линије
Циљ 1: Отварање СОС линије
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број дана

2017

0

365

366

365

1. Пружање помоћи
лицима са искуством
насиља - свакодневно
Koментар: пружање помоћи
лицима са искуством насиља
- свакодневно
Извор верификације:
извештај министарства

Програм: 0904 - Борачко-инвалидска заштита
Сектор: 09 - Социјална заштита
Опис: Обезбеђивање исплате права: личних инвалиднина и породичних инвалиднина, додатака за негу и помоћ, ортопедских додатака, борачких додатака, права на путничко моторно
возило, накнада за време незапослености РВИ од I и IV групе, ортопедска помагала, бањска и климатска лечења, месечних новчаних примања, породичних додатака, годишњих новчаних
примања за опоравак носилаца ""Партизанске споменице 1941"", ордена народних хероја и ордена ""Карађорђеве звезде са мачевима"" и њихових породица , бесплатне и повлашћене
вожње корисника, помоћи у случају смрти, накнада погребних трошкова и осталих основних и изведених права за 11 групација корисника борачко инвалидске заштите у складу са
прописима; Одржавање ратних меморијала у земљи и иностранству, обележавање значајних историјских догађаја ; Подршка удружењима у области борачко-инвалидске заштите и
неговања традиција.
Циљ 1: Успостављање ефикасније заштите борачко инвалидске популације
Назив индикатора
1. Број корисника бањско климатског
опоравка здравствено угрожених војних
инвалид
Koментар: Број корисника бањско
климатског опоравка здравствено
угрожених војних инвалид

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

400

500

500

500

405

Циљ 2: Унапређење области неговања традиција ослободилачких ратова Србије до 2019.године
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

40

50

50

50

број

2017

25

25

25

25

1. Број догађаја, који промовишу
неговање традиција у земљи и
иностранству
Koментар: Број догађаја, који промовишу
неговање традиција у земљи и
иностранству
Извор верификације: Извештај о раду
министарства

2. Број обновљених ратних меморијала у
земљи и иностранству
Koментар: Број обновљених спомен
обележја у земљи и иностранству
Извор верификације: Извештај о раду
министарства

Циљ 3: Унапређење положаја корисника у области борачко-инвалидске заштите кроз подршку удружењима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

25

30

30

30

број

2017

25

30

35

35

1. Број локалних самоуправа, укључених
у побољшање квалитета живота
корисника кроз одобрене пројекте
удружења
Koментар: Број локалних самоуправа,
укључених у побољшање квалитета
живота корисника кроз одобрене пројекте
удружења
Извор верификације: Извештај о раду
министарства

2. Број спроведених активности у оквиру
подршке корисницима борачко
инвалидске заштите преко удружења
Koментар: Број спроведених активности у
оквиру подршке корисницима борачко
инвалидске заштите преко удружења
Извор верификације: Извештај о раду
министарства

Програмска активност: 0001 - Права корисника борачко-инвалидске заштите
Програм коме припада: 0904 - Борачко-инвалидска заштита
Правни основ: 1) ЗАКОН О ОСНОВНИМ ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА 2) ЗАКОН О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И
ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, 3) ЗАКОН О ПРАВИМА ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА; УРЕДБЕ: Уредба о праву на месечно новчано примање за време
незапослености ратних војних инвалида од V до X групе ; Уредба о престанку важења одређених уредби у области борачко-инвалидске заштите ; Уредба о начину
остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета у области борачко-инвалидске заштите ; Уредба о решавању стамбених
потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца; и велики број подзаконских аката.
Опис: Нормативно уређење области и спровођење другостепеног управног поступка, ревизије и управног надзора; Исплата права, у складу са прописима,
намењених крајњим корисницима у области борачко-инвалидске заштите (основна права, изведена права, пореске олакшице за увоз моторних возила за војне и
цивилне инвалиде рата), као и пратећих услуга неопходних за остваривање права корисника (лекарске комисије за процену инвалидитета, банкарске услуге,
принудна наплата по решењу судова).

Програмска активност: 0002 - Очување традиција ослободилачких ратова Србије
Програм коме припада: 0904 - Борачко-инвалидска заштита
Правни основ: Правни основ: 1) ЗАКОН О РАТНИМ МЕМОРИЈАЛИМА; Правилник о евиденцији о гробљима и гробовима бораца; Правилник о начину уређења и
одржавања гробаља и гробова бораца у иностранству, прикупљања података и вођења евиденције;
Опис: Опис: Заштита,редовно и инвестиционо одржавање ратних меморијала у земљи и иностранству и организовање комеморативних свечаности, у циљу
обележавања значајних историјских догађаја, у складу са Државним програмом обележавања годишњица историјских догађаја ослободилачких ратова Србије, које
је усвојио Одбор Владе за неговање традиција ослободилачких ратова Србије.
Циљ 1: Одржавање ратних меморијала
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

25

25

25

25

1. Број реконструисаних и
санираних ратних
меморијала у земљи и
иностранству
Koментар: Број
реконструисаних и
санираних ратних
меморијала у земљи и
иностранству
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

Циљ 2: Подизање нивоа популаризације историјских догађаја и личности
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

35

35

35

35

број

2017

40

35

35

35

1. Број објављених
обележавања у медијима
Koментар: Број објављених
обележавања у медијима
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

2. Број одржаних
комеморација поводом
обележавања значајних
историјских догађаја
Koментар: Број одржаних
комеморација поводом
обележавања значајних
историјских догађаја
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

406

Програмска активност: 0003 - Подршка удружењима у области борачко-инвалидске заштите
Програм коме припада: 0904 - Борачко-инвалидска заштита
Правни основ: ЗАКОН О УДРУЖЕЊИМА;
Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса, која реализују удружења.
Опис: Финансијска подршка пројектима удружења са различитим програмима, интересовањима и активностимa везаним за oбласт борачко- инвалидске заштите,
заштите њихових породица, као и неговања традиције ослободилачких ратова Србије а на основу спроведеног јавног конкурса.
Циљ 1: Унапређење положаја корисника путем обезбеђивања адекватне психолошке подршке кроз пројекте удружења
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

45

45

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број пружених
саветодавно-терапијских и
социјално-едукативних
услуга у оквиру одобрених
пројеката
Koментар: Број пружених
саветодавно-терапијских и
социјално-едукативних
услуга у оквиру одобрених
пројеката
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

број

2017

30

45

Циљ 2: Шира популаризација обележавања значајних историјских догађаја преко удружења борачко инвалидских организација
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број издатих публикација
од стране удружења
борачко инвалидских
организација
Koментар: Број издатих
публикација од стране
удружења борачко
инвалидских организација
Извор верификације:
Извештај ораду
министарства

број

2017

10

15

15

15

број

2017

35

35

35

35

2. Број манифестација на
којима удружења борачко
инвалидских организација
узимају учешће
Koментар: Број
манифестација на којима
удружења борачко
инвалидских организација
узимају учешће
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис:
Унапређење права деце, промоција једнакости између мушкараца и жена, борба против расизма,ксенофобије хоомофобије, унапређење положаја особа са инвалидитетом, борба против
насиља над децом и женама
Циљ 1: Јачање примене политике једнаких могућности
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2018

50

55

60

65

%

2018

30

85 (35 Ж и 50 М)

87 (36 Ж и 51 М)

89(37Ж и 52М)

1. Проценат грађана и грађанки који имају
позитиван став о родној равноправности
(Индекс родне равноправности
Koментар: Проценат грађана и грађанки
који имају позитиван став о родној
равноправности (Индекс родне
равноправности)
Извор верификације: Извештај о раду за
министарство

2. Проценат послодаваца који су
израдили и доставили План мера за
отклањање или ублажавање
неравномерне заступљености полова и
извештај о његовом спровођењу
Koментар: Проценат послодаваца који су
израдили и доставили План мера за
отклањање или ублажавање неравномерне
заступљености полова и извештај о
његовом спровођењу
Извор верификације: Извештај о раду
министарства

407

Програмска активност: 0005 - Стварање услова за политику једнаких могућности
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Национална стратегија за родну равноправност за период 2016-2020 и Акциони план за њено спровођење
Опис: Реализација активности на унапређивању нормативног оквира за реализацију политике једнаких могућности у свим сферама друштва и елиминацију
дискриминације жена; праћење и анализа стања; сарадња са другим државним органима, органима аутономних покрајина и органима јединица локалне
самоуправе у овој области и интегрисање принципа родне равноправности у свим областима деловања институција система; промоција принципа родне
равноправности.
Циљ 1: Стварање нормативног оквира за реализацију политике једнаких могућности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

60

80

80

90

1. Проценат послодаваца
који су урадили и
доставили План мера за
отклањање или
ублажавање неравномерне
заступљености полова и
извештај о спровођењу
Koментар: Проценат
послодаваца који су урадили
и доставили План мера за
отклањање или
ублажавање неравномерне
заступљености полова и
извештај о спровођењу
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

%

2017

Циљ 2: Промоција политике једнаких могућности и унапређено препознавање друштвеног значаја родне равноправности
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

550

1500

1500

1500

1. Број корисника
пројеката у области родне
равноправности
Koментар: Број корисника
пројаката у области родне
равноправности
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

Пројекат: 4004 - Систем сталне помоћи мигрантској популацији у Србији
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Уговор о бесповратној помоћи TF-MADAD/2017/T04.86, закљученог између Европске уније коју заступа Европска комисија са једне атрсне и
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Опис: Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у Републици Србији - МАДАД 2

Циљ 1: Заштита миграната и подршка локалним самоуправама
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

6000

6000

0

0

број

2015

0

60

0

0

1. Број миграната који
користе помоћ у
прихватним центрима
Koментар: Број миграната
који користе помоћ у
прихватним центрима
Извор верификације:
извештај Министарства

2. Број теренских
социјалних радника
ангажованих за рад са
малолетним мигрантима
без пратње
Koментар: Број теренских
социјалних радника
ангажованих за рад са
малолетним мигрантима
без пратње
Извор верификације:
извештај Министарства

Програмска активност: 0016 - Права, једнакост и грађанство
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Споразум између Владе РС и ЕК за програм Права, једнакост и грађанство
Опис: чланарине за програме ЕУ
Циљ 1: Чланарина за учешће у програмима ЕУ
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

0

1

1

0

1. плаћање чланарине
Koментар: плаћање
чланарине за учешће у
програмима ЕУ
Извор верификације:
извештај министарства

број
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ГЛАВА 30.1 - ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД
Опште образложење корисника:
Инспекторат за рад, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавља инспекцијске послове у области радних односа и безбедности здравља на
раду који се односе на: редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду,
пре почетка обављања делатности послодавца, као и друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Сектор: 08 - Тржиште рада
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0003 - Инспекција рада
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Правни основ: Закон о радним односима у државним органима, Закон о раду , Закон о безбедности и здрављу на раду , Закон о штрајку, Закон о спречавању
злостављања на раду , Закон о равноправности полова, Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закон о волонтирању и подзаконски
прописи у области безбедности и здравља на раду,као што су Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, Правилник
о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду , Правилник о начину и поступку процене ризика на радном
месту и у радној околини, Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ,
Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на
раду , Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком , Правилник о превентивним мерама
за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду

Опис: Кроз програмску активност Инспекција рада , Инспекторат за рад предузима мере и активности у области радних односа и безбедности и здравља на раду са
примарним циљем да се обезбеди примена одредаба Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о штрајку, Закона о спречавању злостављања
на раду, Закона о равноправности полова, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о волонтирању и других закона, подзаконских
прописа и колективних уговора. Приоритетно деловање Инспектората за рад усмерено је на смањење броја повреда на раду, професионалних обољења и болести
у вези са радом, као и на сузбијање рада «на црно», и то како вршењем инспекцијских надзора по службеној дужности (редовни, контролни, надзори поводом
повреда на раду) и по захтевима странака, тако и превентивним деловањем. Инспекторат за рад посебну пажњу посвећује превенцији у области безбедности и
здравља на раду и области радних односа, са посебним освртом на високоризичне делатности, као што су грађевинарство, индустрија, пољопривреда, као и на
решавање проблематике везане за категорије посебно осетљивих група запослених (труднице и породиље).

Циљ 1: Унапређење система заштите права запослених у области радних односа и безбедности и здравља на раду
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат донетих
решења о отклањању
недостатака у односу на
број извршених надзора
Koментар: Проценат
донетих решења о
отклањању недостатака у
односу на број извршених
надзора
Извор верификације:
Извештај о раду
Инспектората за рад

проценат

2017

25

25

25

23

проценат

2017

95

95

95

93

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Проценат закључених
уговора о раду са лицима
која ј инспекција рад
затекла на раду на црно у
односу на укупан број лица
затечених на раду на црно
Koментар: Проценат
закључених уговора о раду са
лицима која ј инспекција рад
затекла на раду на црно у
односу на укупан број лица
затечених на раду на црно
Извор верификације:
Извештај о раду
Инспектората за рад

Циљ 2: Побољшање стања безбедности и здравља на раду у високоризичним делатностима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број смртних повреда на
раду у вискоризичним
делатностима
Koментар: Број смртних
повреда на раду у
вискоризичним
делатностима
Извор верификације:
Извештај о раду
Инспектората за рад

број

2017

14

14

14

14

проценат

2017

70

70

70

73

2. Проценат извршених
надзора привредних
субјеката у
високоризичним
делатностима
Koментар: Проценат
извршених надзора
привредних субјеката у
високоризичним
делатностима
Извор верификације:
Извештај о раду
Инспектората за рад
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ГЛАВА 30.2 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Опште образложење корисника:
Одржавање и развој нових програма услуга од јавног интереса, које доприносе унапређењу положаја особа са инвалидитетом, јроз финансијску подршку удружењима која их спроводе. Програми се
подржавају кроз поступак јавних конкурса са приоритетима везаним за унапређење положаја особа са инвалидитетом и подршку укључености особа са инвалидитетом у друштвени живот заједнице, а
сачињавањем анализа сагледава се стање ради даљег развоја области.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0902 - Социјална заштита
Сектор: 09 - Социјална заштита
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0006 - Заштита положаја особа са инвалидитетом
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о удружењима, Царински закон, Закон о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица, Уредба о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интерреса која реализују удружења,Уредба о врсти, количини и
вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина,
Правилник о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и за финансирање установа социјалне заштите, Стратегија
унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Закључак Владе 05 Број 48-8349/2005-1 од 29. децембра 2005. године и Закључак Владе 05 Број
48-8349/2005-002 од 30. августа 2007. године
Опис: Сагледавање стања, потреба и могућности ради развоја политика намењених унапређењу положаја особа са инвалидитетом. 2. Расписивање јавних конкурса
удружењима за подношење предлога пројеката за унапређење положаја особа са инвалидитетом и вршење избора пројеката који ће се финансирати на основу
прописаних критеријума . 3. Мониторинг и пружање стручне помоћи у реализацији програма и сагледавање потреба особа са инвалидитетом ради креирања
политика. 4. Израда анализа и извештаја о реализованим активностима удружења и пруженим услугама, као и анализа финансијских извештаја удружења особа са
инвалидитетом. 5. Издавање потврда ради ослобађања од царинских дажбина за увоз аутомобила и рефундација ПДВ. 6. Исплата, праћење и надзор над
оствареним олакшицама у унутрашњем путничком саобраћају особа са инвалидитетом

ГЛАВА 30.4 - УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Опште образложење корисника:
Управа за безбедност и здравље на раду, према Закону о безбедности и здрављу на раду, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља послове
који се односе на припрему прописа у области безбедности и здравља на раду и давање мишљења за њихову примену; примену стручних основа за израду националног програма развоја безбедности
и здравља на раду и праћење његовог остваривања; праћење и оцењивање стања безбедности и здравља на раду и припремање ставова за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на
раду које су предмет Закона о безбедности и здрављу на раду и других прописа.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Сектор: 08 - Тржиште рада
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0004 - Уређење у области безбедности и здравља на раду
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Правни основ: Закон о безбедности и здрављу на раду,
Опис: Кроз програмску активност "Уређење у области безбедности и здравља на раду ", а према одредби члана 60. Закона о безбедности и здрављу на раду,
Управа за безбедности и здравље на раду, стара се за даље усаглашавање прописа са прописима ЕУ и МОР-а, организовање полагања стручних испита, прикупљање
и анализирање података о повредама на раду, професионалним обољењима, болестима у вези са радом и појавама које утичу на здравље запослених, врши се
надзор над законитошћу рада правних лица и предузетника као и одговорних лица са лиценцом и припремају се предлози решења за издавање и одузимање
лиценци, организују саветовања, врши едукација запослених, послодаваца, лица за безбедност и здравље на раду, инспектора и др., обављају се различити
материјали и информише јавност о стању у области безбедности и здравља на раду, подстиче образовање и развијање културе рада у области безбедности и
здравља на раду. У циљу спровођења ове програмске активности, узимајући у обзир преговоре са ЕУ (преговарачко поглавље 19. Социјална политика и
запошљавање и 18. Статистика) потребно је определити средства у буџету за ову сврху.

ГЛАВА 30.5 - УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА
Опште образложење корисника:
Фонд солидарности је основан Законом о раду. основна функција Фонда солидарности заснива се на исплатама потраживања запослених у фирмама у којим је покренут стечај, а који та потраживања
нису намирили из стечајне масе послодавца (члан 14. Закона). Код Фонда солидарности, запослени код послодавца у стечају, могу остварити исплату следећих потраживања: зараду за последњих
девет месеци пре покретања стечајног поступка, накнаду зараде за време одсутности са рада због привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању који је дужан да исплати
послодавац, накнаду штете за неискорижћени годишњи одмор, отпремнину због одласка у пензију накнаду штете на основу судског решења и уплату доприноса по основу исплаћених зарада (члан 15.
Закона).
Социјално-економски савет Републике Србије је независан орган Законом о Социјално-економском савету ("Службени гласник РС" број 125/04). Савет је основан са циљем успостављања и развоја
социјалног дијалога у питањима од значаја за остваривање еконоских и социјалних слобода и права човека, материјалног, социјалног и економског положаја запослених и послодаваца и услова
њиховог живота и рада, развоја културе преговарања, подстицања мирног решавања колективних радних спорова, развоја демократије и издавања часописа, брошура и других публикација из
делокруга свога рада. Социјално-економски савет има својство правног лица са седиштем у Београду.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Сектор: 08 - Тржиште рада
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
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Програмска активност: 0005 - Права запослених у случају стечаја послодавца
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Правни основ: Закон о раду
Опис: Активност се састоји у решавању поднетих захтева запослених за намирење права по основу рада која им нису исплаћна услед стечаја послодавца. Захтев се
подноси Фонду солидарности који одлучује о праву запосленог а желбени поступак се води пред Министартсвом за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања. Против одлука Министартсва се може покренути управни спор. Запослени може свој права остварити пред Фондом солидарности ако су му иста утврђена у
складу са Законом о стечају и ако Фонд утврди да запослени испуњава услове предвиђене Законом о раду. Законом о раду су утврђена права која запослени може
остварити, као и њихови максимални износи, и то: зараде и накнаде зараде за време одсуства са рада због привремене спречености за рад по прописима о
здравственом осигурању, као и доприноси за обавезно социјално осигурање за последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка; накнада штете за
неискоришћени годишњи одмор за календарску годину у којој је отворен стечајни поступак, ако је то право имао пре отварања стечајног поступка; отпремнине при
одласку у пензију, ако је право на пензију остварио пре отварања стечајног поступка и накнада штете због повреде на раду или професионалног обољења.

Програмска активност: 0006 - Социјално партнерство
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Правни основ: Закон о раду
Опис: Активност се спроводи механизмима инстутионлне сарадње представника синдиката, удружења послодаваца и представника власти, кроз Социјално
економски савет РС и локалне савете. Активност се спроводи давањем правног основа и подстицањем механизма сарадње социјалних партнера који се уређују
Законом о раду (колективно преговарање, добровољне арбитраже, права синдиката и послодаваца=, као и др. законима из надлежности министарства. У циљу
сагледавања остварених облика социјалног дијалога и ефеката сарадње социјалних партнера, министарство води базе података синдиката, удружења послодаваца,
закључених посебних колективних угодора и локалних савета.
Циљ 1: Уређење и унапређење сарадње социјалних партнера
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

18

20

21

25

број

2016

18

60

65

65

1. Број закључених
гранских колективних
уговора
Koментар: Број закључених
гранских колективних
уговора
Извор верификације:
Извештај о раду

2. Број основаних локалних
савета
Koментар: Број основаних
локалних савета
Извор верификације:
извештај о раду

ГЛАВА 30.6 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Опште образложење корисника:
Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом основан је у складу са чланом 28. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом. («Службени гласник РС», бр. 36/09 и 32/13) и Одлуком о отварању Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом
(«Службени гласник РС», бр. 36/10, 83/12 и 46/13). Фондом управља министарство надлежно за послове запошљавања. У члану 40. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом («Службени гласник РС», број 36/09 и 32/13), утврђено је да предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом из буџета Републике Србије,
односно из Буџетског фонда, имају право на месечно субвенцију зараде за сваку запослену особу са инвалидитетом у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за
обавезно социјално осигурање, али не више од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,
у складу са прописима о државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи који су потребни за примену прописа о дражвној помоћи за
запошљавање особа са инвалидитетом. Чланом 41. истог закона предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом могу се обезбедити и средства за
побољшање услова рада, унапређење производних програма, увођење стандарда, побољшање квалитета производа и пружених услуга, прилагођавање радних места и у друге сврхе у складу са
правилима за доделу државне помоћи. Средства у оквиру Буџетског фонда намењена су за: - субвенцију зарада запосленим особама са инвалидитетом у предузећима за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и за побољшање услова рада, унапређење производних програма, увођење стандарда, побољшање квалитета производа и пружених услуга,
прилагођавање радних места или у друге сврхе у складу са правилима за доделу државне помоћи. Средства Буџетског фонда, користе се и за реализацију програма и мера активне политике
запошљавања и професионалну рехабилитацију незапослених особа са инвалидитетом које спроводи Национална служба за запошљавање.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0803 - Активна политика запошљавања
Сектор: 08 - Тржиште рада
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0004 - Подршка предузећима за професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом
Програм коме припада: 0803 - Активна политика запошљавања
Правни основ:
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа с инвалидитетом;
Одлука о отварању Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом
Опис: Кроз ову програмску активност пружа се подршка предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ обезбеђивањем средстава за
субвенције зарада за запослене особе са инвалидитетом и средстава за побољшање услова рада у овим предузећима са циљем јачања њихових капацитета за
спровођење професионалне рехабилитације, запошљавање и одржање запослења особа са инвалидитетом која се запошљавају под општи и посебним условима.
Тренутно послује 52 предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ, са важећом дозволом за рад која запошљавају 1.095 особе са
инвалидитетом за које се на месечном нивоу обезбеђују средства за исплату субвенција зарада.

Програмска активност: 0005 - Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање
Програм коме припада: 0803 - Активна политика запошљавања
Правни основ: Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године;
Национални акциони план запошљавања, који је у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености на годишњем нивоу; Закон о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа с инвалидитетом;
Одлука о отварању Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом
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Опис: Реализација мера активне политике запошљавања за ОСИ који се стичу знања, вештине и компентенције ради подизања запошљивости, запошљавања ОСИ и
побољшања њиховог положаја на тржишту рада. Национална служба за запошљавање спроводи мере активне политике запошљавања и подстиче подједнако
укључивање незапослених особа - мушкараца и жена у мере ради повећања једнаких могућносту за запошљавање.

Циљ 1: Подстицање запошљавања незапослених особа са инвалидитетом у мере активне политике запошљавања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

7600(3800 жена и 3800
мушкараца)

7600(3800 жена и 3800
мушкараца)

7600 (3800 жена и 3800
мушкараца)

1. Број незапослених особа
са инвалидитетом
укључених у мере активне
политике запошљавања и
активности професионалне
рехавилитације
незапослених особа са
инвалидитетом
Koментар: Број незапослених
особа са инвалидитетом
укључених у мере активне
политике запошљавања
Извор верификације:
Извештај о реализацији
НАПЗ-а

број

8.449 ( 3.592 жена и 4.857
мушкараца)

2017

Раздео 31
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Опште образложење корисника:
Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе који се односе и на: систем, развој и унапређење спорта и физичке културе у Републици Србији; спровођење националне политике у
области спорта и националне стратегије развоја спорта; управни и стручни надзор у области спорта; реализацију и праћење спровођења акционих планова и програма који доприносе развоју спорта у
Републици Србији; учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за Републику Србију; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из
делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; стварање услова за већу доступност спорта свим
грађанима, као и на друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301 - Развој система спорта
Сектор: 13 - Спорт и омладина
Опис: Кроз овај програм врши се спровођење мера и активности утврђених Законом o спорту и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период 2018 - 2020. године, којом је
дефинисан задатак Министарства да успостави јасне смернице спортском сектору, створи услове за подизање капацитета свих чинилаца спортског система, прати успехе целокупног
система спорта и транспарентно финансира спортске организације на основу јасних критетеријума и подноси извештаје о коришћењу буџетских средстава.
Циљ 1: Повећање врхунских спортских резултата на спортским такмичењима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

36

30

30

30

Број

2016

1000

1000

1500

1500

1. Број освојених медаља на
међународним такмичењима
Koментар: Извор верификације: Годишњи извештаји
националних гранских спортских савеза

2. Број спортиста који су учествовали на
међународним такмичењима
Koментар: Извор верификације: Годишњи извештаји
националних гранских спортских савеза

Циљ 2: Промоција и подстицање бављења спортом у свим сегментима становништва посебно жена, деце, младих и особа са инвалидитетом
Назив индикатора
1. Број деце, омладине и особа са
инвалидитетом који су укључени у
програме спортских активности
Koментар: /
Извор верификације: Годишњи извештаји
националних гранских спортских савеза

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

1000

1500

1500

1500

Број

2016

1000

2500

2500

2500

2. Број жена које се су укључене у
програме спортских активности
Koментар: /
Извор верификације: Годишњи извештаји
националних гранских спортских савеза

Циљ 3: Спречавање негативних појава у спорту и промоција позитивних спортских вредности
Назив индикатора
1. Број спортиста који су учествовали у
промотивним активностима о борби
против негативних појава у спорту
Извор верификације: Годишњи извештаји
националних гранских спортских савеза

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

500

1000

1000

1000

%

2016

1,5

1,4

1,4

1,4

2. Учешће допинг позитивних случајева у
укупном броју урађених контрола
Koментар: /
Извор верификације: Извештај АДАС
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Програмска активност: 0001 - Уређење и надзор система спорта
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Овом програмском активношћу су обухваћени послови који се односе на: праћење и утврђивање стања у области спорта; припрему стратегија развоја и
других мера којима се учествује у обликовању политике Владе у области спорта; иницирање и предузимање мера из надлежости Министарства у циљу унапређења
стања у области спорта; припрему и спровођење Националне стратегије развоја спорта; припрему и реализацију акционих планова за спровођење Националне
стратегије развоја спорта; остваривање права страних спортиста и спортских организација и савеза у Републици Србији; нормативне послове из делокруга Сектора;
управни и стручни надзор; утврђивање услова за рад организација у области спорта; вођење регистра спортских организација и других посебних евиденција у
области спорта и друге послове из делокруга Сектора за спорт. Додатно, програмском активношћу су обухваћени и послови припреме, израде и реализације
пројеката у области изградње спортских објеката и инфраструктуре од значаја за Републику; координације са јединицама локалне самоуправе које су укључене у
пројекте; сарадње са другим државним органима и институцијама; припреме програма и планова за реализацију стратешких докумената за пројекте, израду
извештаја, анализа и обавештења који се односе на пројекте у области изградње спортских објеката и инфраструктуре и друге послове из делокруга Групе за
управљање инфраструктурним пројектима.
Циљ 1: Побољшање услова за реализацију школског и универзитетског спорта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број спортских секција и
дугих ваннаставних
активности у оквиру
школског и
универзитетског спорта
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
Стратегије

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

50

80

100

120

Број

2016

106

150

150

150

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

176

120

150

150

2. Број школа укључних у
пројекат „Спорт у школе”
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји о
реализацији програма

Циљ 2: Повећање ефикасности државног улагања у врхунски спорт
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број израђених
Правилника за
финансирање спорта на
свим нивоима власти, из
различитих извора
финансирања

Број

2016

Koментар: /
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
Стратегије

Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о буџетском систему, Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, међународне конвенције и
споразуми
Опис: Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за ефикасан рад и несметано функционисање Министарства, и то кроз: усмеравање ,
организовање и обједињавање рада; израду интерних аката; обезбеђење јединственог IT система; спровођење поступака јавних набавки; планирање, извршавање,
извештавање и контролу средстава; интерну ревизију; обављање саветодавних, протоколарних и послова односа са јавношћу;
Организационе јединице: Секретаријат, Кабинет министарства, Група за међународну сарадњи, Група за интерну ревизију

Програмска активност: 0005 - Програми гранских спортских савеза
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Кроз финансирање активности гранских спортских савеза се остварује општи интерес у области спорта, али и доприноси унапређењу заштите здравља
спортиста, унапређењу стручног рада и стручног оспособљавања у спорту. Планиране активности грански спортски савези представљају у оквиру предлога
годишњих програма које достављају Министарству преко Олимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије и Параолимпијског комитета Србије. На основу
утврђеног обједињеног предлога који је ревидиран у односу на усвојен буџет, Министарство доноси одлуку о расподели буџетских средстава и обавештава носиоце
програма о висини одобрених средстава за наредну буџетску годину. Грански спортски савези су дужани да на крају буџетске године доставе извештај о
реализацији програма.
Циљ 1: Стварање услова за постизање врхунског резултата
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

3000

3000

3000

3000

Број

2016

87

93

93

93

1. Број спортиста
такмичара укључених у
програме
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
националних гранских
спортских савеза о
реализацији програма

2. Број финансираних грана
спорта
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
националних гранских
спортских савеза о
реализацији програма
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Циљ 2: Подизање капацитета и унапређње стручног рада у области врхунског спорта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број лиценцираних
тренера
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
националних гранских
спортских савеза о
реализацији програма

2. Број стручних
усавршавања учесника у
систему спорта, тренера,
менаџера, спортских
стручњака и стручњака у
спорту
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
националних гранских
спортских савеза о
реализацији програма

Број

2016

200

400

500

550

Број

2016

50

250

300

350

Програмска активност: 0008 - Програм Спортског савеза Србије
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Кроз финансирање активности Спортског савеза Србије се остварује општи интерес у области спорта, али и доприноси унапређењу заштите здравља
спортиста, унапређењу стручног рада и стручног оспособљавања у спорту. Планиране активности Спортског савеза Србије су представљене предлогом годишњег
програма који доставља Министарству, а на крају буџетске године дужан је да достави извештај о његовој реализацији.
Циљ 1: Обезбеђени услови за праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта и врхунског спорта у неолимпијским спортовима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број организованих
стручних скупова и
семинара за националне
гранске спортске савезе у
неолимпијским
спортовима
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Спортског савеза Србије о
реализацији програма

2. Број реализованих
програма у области
масовног спорта, школског
спорта и врхунског спорта у
неолимпијским
дисциплинама
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Спортског савеза Србије о
реализацији програма

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

20

40

50

55

Број

2016

20

40

45

50

Циљ 2: Подстакнута институционална сарадња територијалних спортских савеза и јединица локалних самопуправа кроз реализацију и упапређење предшколског, школског спорта, рекретаивних
програма, укључујући женски спорт и спорт особа са инвалидитетом, програме родне равноправности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број учесника на обукама
за територијалне спортске
савезе
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Спортског савеза Србије о
реализацији програма

Број

2016

150

250

250

250

Број

2016

150

350

450

550

2. Број учесника у
програмима који се
реализују у јединицама
локалне самуправе
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Спортског савеза Србије о
реализацији програма

Програмска активност: 0009 - Програм Олимпијског комитета Србије
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Кроз активности Олимпијског комитета Србије се остварује општи интерес у области спорта, али и доприноси унапређењу заштите здравља спортиста,
унапређењу стручног рада и стручног оспособљавања у спорту. Планиране активности Олимпијског комитета Србије су представљене предлогом годишњег
програма који доставља Министарству, а на крају буџетске године дужан је да достави извештај о његовој реализацији.

414

Циљ 1: Обезбеђење услова за праћење, развој и унапређење врхунског спорта у олимпијским спортовима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број реализованих
програма
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Олимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Број

2016

30

30

30

30

Број

2016

500

500

500

500

2. Број спортиста
укључених у реализацију
програма у олимпијским
спортовима
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Олимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Циљ 2: Стварање услова за учешће на Олимпијским играма, Медитеранским играма, Европским олимпијским играма и Олимпијском фестивалу младих
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број спортиста којима је
обезбеђено учешће на
међународним
такмичењима
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Олимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Број

2016

500

500

500

Број

2016

39

44

45

46

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број спортова
обухваћених програмима
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Олимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Циљ 3: Стварање услова за учешће жена на великим међународним такмичењима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број жена којима је
обезбеђено учешће на
међународним
такмичењима
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Олимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Број

2016

150

150

200

200

Број

2016

10

12

15

15

2. Број спортова
обухваћених програмима
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Олимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Програмска активност: 0010 - Програм Параолимпијског комитета Србије
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Кроз финансирање активности Параолимпијског комитета Србије се остварује општи интерес у области спорта, али и доприноси унапређењу заштите здравља
спортиста, унапређењу стручног рада и стручног оспособљавања у спорту особа са инвалидитетом. Планиране активности Параолимпијског комитета Србије су
представљене предлогом годишњег програма који доставља Министарству, а на крају буџетске године дужан је да достави извештај о његовој реализацији.

Циљ 1: Обезбеђење услова за праћење, развој и унапређење врхунског спорта и система врхунског спорта особа са инвалидитетом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број реализованих
програма
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Параолимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Број

2016

30

30

30

30

Број

2016

150

500

500

500

2. Број спортиста
параолимпијаца укључених
у реализацију програма
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Параолимпијског комитета
Србије о реализацији
програма
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Циљ 2: Стварање услова за учешће на Параолимпијским играма, Светским и Европским првенствима у параолимпијским дисциплинама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број организиваних
припрема спортиста у
параолимпијским
спортским дисциплинама
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Параолимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Број

2016

20

40

40

40

Број

2016

20

30

30

30

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број спортова
обухваћених програмима
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Параолимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Циљ 3: Стварање услова за учешће жена на великим међународним такмичењима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број жена којима је
обезбеђено учешће на
међународним
такмичењима
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Олимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Број

2016

50

50

55

55

Број

2016

5

5

10

10

2. Број спортова
обухваћених програмима
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештај
Олимпијског комитета
Србије о реализацији
програма

Програмска активност: 0011 - Програми међународних и националних спортских такмичења
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Финансирање организације међународних и националних спортских такмичења од значаја за Републику Србију, као и међудржавна и међународна спортска
сарадња, су препознати за општи интерес у области спорта. Посебан интерес Републике Србије је финансирање међународних такмичења која се одржавају у
Републици Србији у организацији гранских спортских савеза. Носиоци програма међународних такмичења су национални грански спортски савези који сваке године
подносе Министарству Предлоге плана реализације програма. На основу поднетих предлога гранских спортских савеза Министарство доноси Одлуку о
финансирању међународних и националних такмичења која су од интереса за Републику Србију.
Циљ 1: Успешна организација међународних и националних спортских такмичења
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број категорисаних
спортиста који су
учествовали на
међународним и
националним спортским
такмичењима

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

500

500

500

500

Број

2016

40

40

40

40

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

2. Број подржаних
међународних и
националних спортских
такмичења
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

Циљ 2: Ефикасно спровођење и координација активности припреме такмичења
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број међународних
спортских организација
учесника такмичења
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

Број

2016

30

30

30

30

Број

2016

500

1500

1500

1500

2. Број страних спортиста
учесника такмичења
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

Програмска активност: 0012 - Програми спортских кампова за перспективне спортисте
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
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Опис: Финансирање спортских кампова за перспективне спортисте који су од посебног значаја за Републику Србију је препознато за општи интерес у области спорта.
Носиоци програма кампова су спортске организације- грански спортски савези. Грански спортски савези сваке године подносе захтев са Предлогом плана
реализације кампова, где се утврђује оквирни програма рада на камповима и утврђује број спортиста и тренера на камповима. На основу поднетих предлога
гранских спортских савеза и других спортских организација, Министарство доноси План реализације кампова и Решење о расподели средстава за организацију
кампова.
Циљ 1: Успешна организација спортских кампова за перспективне спортисте
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број грана спорта у
којима се организују
кампови
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

2. Број перспективних
спортиста који су
учествовали на спортским
камповима
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

Број

2016

60

60

60

60

Број

2016

2500

2550

3000

3200

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Подршка развоју младих перспективних спортиста кроз програме спортских кампова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

1. Број младих
перспективних спортиста
који су остварили спортски
резултат на међународним
такмичењима после
учествовања на спортском
кампу

Број

2016

500

600

650

650

Број

2016

500

600

650

650

Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

2. Број младих
перспективних спортиста
који су остварили учешће у
сениорским категоријама
након учешћа у кампу
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

Програмска активност: 0013 - Стипендирање врхунских спортиста
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Финансирање националних признања и награда и стипендија за спортско усавршавање врхунских спортиста је препознато за општи интерес у области спорта.
Врхунским спортистима аматерима додељује се стипендија за спортско усавршавање, а врхунским спортистима са посебним заслугама за развој спорта у Републици
Србији може се доделити новчана помоћ, уколико је он категоризацијом спортиста рангиран као заслужни спортиста. Број стипендија које могу добити врхунски
спортисти истог гранског савеза одређује се према рангу спорта који је утврђен категоризацијом спортова.

Циљ 1: Обезбеђено стипендирање за спортско усавршавање врхунских спортиста аматера ради јачања базе за развој врхунског спорта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број стипендираних
спортиста
Koментар: /
Извор верификације: База
података објављена на
сајту МОС

Број

2016

360

390

390

390

Број

2016

300

300

300

300

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број стипендираних
спортиста који су освојили
медаље на међународним
такмичењима
Koментар: /
Извор верификације: База
података објављена на
сајту МОС

Циљ 2: Унапређење спортско медицинске заштите спортиста стипендиста
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број стипендиста који
два пута годишње обављају
преглед у Заводу за спорт и
медицину спорта РС
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај Завода за спорт и
медицину спорта

2. Број стипендиста који су
два пута годишње
присуствовању
семинарима (online) које
организује Антидопинг
агенција РС на тему
спречавања допинга у
спорту

Број

2016

360

390

390

390

Број

2016

360

390

390

390

Koментар: /
Извор верификације:
Извештај Антидопинг
агенције РС

Програмска активност: 0014 - Новчане награде за врхунске спортске резултате

417

Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Финансирање националних признања и награда за спортско усавршавање врхунских спортиста је препознато за општи интерес у области спорта. Спортистима
и тренерима држављанима Републике Србије, који као чланови репрезентације Републике Србије на Олимпијским играма, Параолимпијским играма, Шаховској
олимпијади и светским и европским првенствима у олимпијској или параолимпијској спортској дисциплини освоје једну од медаља додељују се новчане награде на
основу Одлуке Владе Републике Србије.
Циљ 1: Афирмација врхунских спортских резултата ради континуираног постизања врхунских резултата
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број исплаћених
новчаних награда
спортистима
Koментар: Рок за исплату
награда је прописан Уредбом
о националним спортским
признањима и новчаним
наградама
Извор верификације: База
података објављена на
сајту МОС

Број

2016

130

110

110

110

Број

2016

36

20%

20%

20%

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

30

30

30

30

Број

2016

30

30

30

30

2. Број исплаћених
новчаних награда
тренерима
Koментар: Рок за исплату
награда је прописан Уредбом
о националним спортским
признањима и новчаним
наградама
Извор верификације: База
података објављена на
сајту МОС

Циљ 2: Промоција вредности врхунских спортских остварења
Назив индикатора
Јединица мере

1. Број објављених
позитивних текстова у
специјализованим
ревијама и часописима
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

2. Број објављених
промотивних и
афирмативних публикација
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

Програмска активност: 0015 - Национална признања за посебан допринос развоју и афирмацији спорта
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Финансирање националних признања и награда и стипендија за спортско усавршавање врхунских спортиста је препознато за општи интерес у области спорта.
Спортистима, држављанима Републике Србије који као репрезентативци Републике Србије освоје медаљу на Олимпијским играма, Параолимпијским играма,
Шаховској олимпијади, светским и европским првенствима у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, или су били, односно буду носиоци
светског рекорда у олимпијским и параолимпијским спортским дисциплинама, или постану освајачи ДЕЈВИС Куп-а или ФЕД Куп-а Међународне тениске федерације,
додељује се национално спортско признање у виду доживотног месечног новчаног примања након навршених 40 година живота. Право на национално спортско
признање остварује се од дана доношења акта о додели тог признања.
Циљ 1: Афирмација за посебан допринос развоју и промоцији спорта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број врхунских спортиста
којима се исплаћују
национална признања као
носиоцима светског
рекорда у олимпијским и
параолимпијским
спортским дисциплинама

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

12

10

10

10

Број

2016

584

590

595

595

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

150

150

150

Koментар: /
Извор верификације: База
података објављена на
сајту МОС

2. Број исплаћених
националних признања
Koментар: /
Извор верификације: База
података објављена на
сајту МОС

Циљ 2: Стварање позитивних узора и подстрека младима за остварење врхунских спортских резулатата
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број носилаца
националног признања
који су се одазвали позиву
Министарства ради учешћа
у промотивним
активностима које
доприносе развоју и
афирмацији спорта

Број носилаца НП
промотера

2016

150

Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

418

2. Број промотивних
активности-афирмативних
акција савеза за бављење
спортом младих
перспективних спортиста
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји националних
гранских спортских савеза

Број промотивних
активности

2016

30

35

40

50

Програмска активност: 0017 - Посебни програми у области спорта
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Кроз посебне програме у области спорта финансирају се активности организација у области спорта које се спроводе са циљем обезбеђивања услова за
бесплатно и безбедно бављење спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом. За општи интерес у области
спорта препознати су, између осталог, унапређење спортске рекреације, промоција, подстицање бављења спортом, спречавање негативних појава у спорту и
унапређење заштите здравља спортиста. Предлоге посебних програма организације у области спорта достављају након обавештења о отварању јавног позиваконкурса. Предлоге посебних програма подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих
чланова, у складу са овим законом, као и друге организације у области спорта. Министарство доноси Одлуку о формирању посебне Комисије која врши стручни
преглед пристиглих предлога и доставља министру предлог за одобрење програма.

Циљ 1: Повећање доступности спорта свим грађанима Републике Србије, а нарочито деци, младима, женама и особама са инвалидитетом кроз обезбеђење услова за бесплатно бављење спортом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број грана спорта којима
су понуђени бесплатни
спортски садржаји.
Koментар: Није могуће
одредити базну годину јер
програм није реализован
2016, базна година може
бити само 2017.
Извор верификације:
Годишњи извештаји
националних гранских
спортских савеза и других
организација у области
спорта о реализацији
посебних програма

Број

2016

0

50

50

50

Број

2016

0

500

1000

1500

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

0

50

50

50

Број

2016

0

30

30

30

2. Број деце, младих и
студената укључених у
бесплатне програме
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
националних гранских
спортских савеза и других
организација о реализацији
посебних програма

Циљ 2: Обезбеђење услова за безбедно бављење спортом
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број реализованих
програма и активности о
безбедном бављењу
спортом
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
националних гранских
спортских савеза и других
организација у области
спорта о реализацији
посебних програма

2. број реализованих
промотивних активности
(афирмативних акција) за
сигурно и безбедно
бављење спортом.
Koментар: /
Извор верификације:
Годишњи извештаји
националних гранских
спортских савеза и других
организација у области
спорта о реализацији
посебних програма

Пројекат: 4002 - Организација Европских универзитетских игара 2020
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Поред међународних догађаја који су од значаја за Републику , а који су у надлежности гранских спортских савеза, одржаће се и спортска такмичења где су
искључиви и једини организатори предузећа основана од стране Националних гранских савеза у циљу успешне организације манифестација за које су основани.

Циљ 1: Ефикасно спровођење и координација активности припреме првенства
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

419

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број реализованих
промотивних активности
организатора првенства
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

Проценат

2016

0

20

30

Проценат

2016

0

50

50

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Број

2016

0

0

25000

Број

2016

0

0

7500

2. Проценат реализације
планираних активности
припреме првенства
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

Циљ 2: Успешна реализација такмичења
Назив индикатора
Јединица мере

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број посетилаца
првенства
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

2. Број учесника првенства
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

Пројекат: 4007 - Организација Европског првенства у кошарци за жене 2019. године
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту и Стратегија развоја спорта
Опис: Поред међународних догађаја који су од значаја за Републику, а који су у надлежности гранских спортских савеза, одржаће се и спортска такмичења где су
искључиви и једини организатори предузећа основана од стране Националних гранских савеза у циљу успешне организације манифестација за које су основани.

Циљ 1: Ефикасно спровођење и координација активности припреме првенства
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број реализованих
промотивних активности
организатора првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

2. Проценат реализације
планираних активности
припреме првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

број

2018

10

5

%

2018

50

50

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

број

2018

0

20000

број

2018

0

300

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљ 2: Успешна реализација такмичења
Назив индикатора
Јединица мере

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број посетилаца
првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузћа

2. Број учесника првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

Циљ 1: Ефикасно спровођење и координација активности припреме првенства
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број реализованих
промотивних активности
организатора првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

број

2018

5

60

%

2018

40

10

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

број

2018

0

900

Број

2018

0

1500

2. Проценат реализације
планираних активности
припреме првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

Циљ 2: Успешна реализација такмичења
Назив индикатора
Јединица мере

1. Број посетилаца
првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузeћа

2. Број учесника првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

Циљ 1: Ефикасно спровођење и координација активности припреме првенства
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Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

0

30

30

40

%

2018

0

5

10

10

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

0

0

0

500

број

2018

0

0

0

15000

1. Број реализованих
промотивних активности
организатора првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

2. Проценат реализације
планираних активности
припреме првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

Циљ 2: Успешна реализација такмичења
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број учесника првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузећа

2. Број посетилаца
првенства
Извор верификације:
Извештај надзорног одбора
предузћа

Програм: 1302 - Омладинска политика
Сектор: 13 - Спорт и омладина
Опис: Реализацијом програмских активности и пројеката у оквиру програма омладинске политике допринеће се смањењу незапослености, подстицању предузетништва и
самозапошљавања, смањењу социјалне искључености младих; спречавању раног напуштања образовања; повећању свести о значају неформалног образовања; побољшању квалитета
каријерног вођења и саветовања; промовисању омладинског рада; промовисању здравих и безбедних стилова живота, повећању активног учешћа младих у друштвеном животу на свим
нивоима од локалног до међународног, промоцији регионалне сарадњеи подршци младим талентима у професионалном развоју кроз рад Фонда за младе
таленте.Спровођењепрограмадоприноси уређењу области омладинске политике према утврђеним стандардима, унапређењуположаја и учешћа младих у друштву и квалитета њиховох
живота, и школовању и усавршавању младих талената.
Циљ 1: Унапређен положај и учешће младих у друштву
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

160

180

180

180

%

2016

45

50

50

50

1. Број реализованих омладинских
кампова и омладинских волонтерских
пројеката (ОВП)
Koментар: Базна вредност је 34 кампова и
126 овп у 2017. години
Формула за израчунавање: камп + овп.
Извор верификације: Извештаји
реализатора пројекта, Извештај МОС-а

2. Проценат представника младих
мушкараца и жена укључених у рад тела
од значаја за процесе који се тичу младих
на локалном и националном нивоу
Koментар: Односи се на учешће
представника младих у укупном броју
представника у телима као што су Савет
за младе основан Одлуком Владе,
покрајински савет за младе или локални
савети за младе.
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду министарства, ЈЛС, извештаји и
записници са седница Савета за младе

Циљ 2: Повећање запослености младих и унапређење професионалног развоја младих талената
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

395

450

500

550

%

2016

62

65

67

69

1. Број младих који су се запослили или
основали предузеће након похађања
програма и пројеката усмерених ка
запошљавању младих
Koментар: Односи се на програме и
пројекте којима им је обезбеђена обука и
подршка ментора за предузетништво,
стварање услова за повећање
запошљивиоости младих, пословање у
бизнис инкубаторима, центрима за
унапређење предузетништва, ученичким
компанијама итд.
Извор верификације: Извештаји о
реализацији пројеката

2. Удео стипендисткиња у укупном броју
који су добили понуду за стажирање
и/или запослење у земљи годину дана
након завршетка студија
Koментар: Удео стипендисткиња у укупном
броју који су добили понуду за стажирање
и/или запослење у земљи годину дана након
завршетка студија.
Извор верификације: Потврде стипендиста
о радном статусу достављене Фонду за
младе таленте

Програмска активност: 0002 - Подршка ЈЛС у спровођењу омладинске политике
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика
Правни основ: Закон о младима, Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године
Опис: Кроз ову програмску активност пружа се подршка и остварује сарадња са локалним самоуправама у развоју институционалног оквира за унапређење
омладинске политикена локалном нивоу, а ради активног укључивања ЈЛС у процес спровођења Националне стратегије за младе кроз: пружање подршке
формирању канцеларија за младе, локалних Савета за младе, изради и имплементацији локалних акционих планова за младе, формирање одрживих омладинских
клубова и успостављање локалних сервиса за младе, успостављање стандарда рада КЗМ и процена, праћење и унапређење рада КзМ.

Циљ 1: Ојачани капацитети канцеларија за младе

421

Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2017

70

78

80

80

%

2017

80

85

90

95

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат јединица
локалне самоуправе које са
канцеларијама за младе
имају организоване
најмање три услуге за
младе
Koментар: Услуге могу
укључивати информисање,
каријерно вођење,
неформално образовање,
волонтерство, слободно
време...
Извор верификације:
Извештаји ЈЛС

2. Проценат координатора
обучених за омладинског
радника
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји реализатора
пројеката и ЈЛС/КЗМ

Циљ 2: Стварање услова за унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број младих који су
укључени у програме и
пројекте ЈЛС
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји реализатора
пројеката и ЈЛС/КЗМ

Број

2017

45000

55000

60000

65000

Број

2017

32

35

35

35

2. Број подржаних
програма и пројеката
локалних самоуправа
Koментар: /
Извор верификације: База
одобрених програма и
пројеката коју води МОС и
Извештаји ЈЛС о спровођењу
омладинске политике на
локалном нивоу

Програмска активност: 0004 - Развој и спровођење омладинске политике
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика
Правни основ: Закон о младима, Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године
Опис: Програмска активност обухвата редовне послове Сектора за омладину који се односе на развој и спровођење националне омладинске политике на свим
нивоима; припрему и спровођење нормативних и стратешких аката у области омладине; подстицање младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним
токовима; давање савета младима и подучавање младих везано за запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања и професионалоног
развоја младих; подстицање развоја омладинске политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу; омогућавање удружењима младих, удружењима за
младе и њиховим савезимаиз Републике Србије да учествују на скуповима и манифестацијама за младе у иностранству; подстицање и остваривање међународне
сарадње која се односи на омладину; праћење и процену места и улоге младих у Републици Србији.

422

Циљ 1: Унапређење формалног и неформалног образовања младих ради стицања практичних знања и вештина
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број спроведених
истраживања потреба и
положаја младих
Koментар: Истраживање
треба да пружи податке
важне за праћењe положаја
младих у Србији укључујући и
податкео образовању и
обукама које млади похађају.
Извор верификације:
Извештај о раду МОС

Број спроведених
истраживања

2017

1

1

1

1

Проценат

2017

85

85

85

85

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Проценат оснажених
КЗМ које су
стандардизовале рад и
имају организоване
редовне услуге за младе
Koментар: Повећање
подстицаја за формално и
неформално образовање
младих ради стицања
практичних знања и
вештина која ће им
користити у даљем
професионалном животу.
Извор верификације:
Извештаји ЈЛС/КЗМ и
извештаји реализатора
пројеката

Циљ 2: Осигурање квалитета у омладинском раду и координисано деловање удружења која раде са младима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број акредитованих
удружења и канцеларија за
младе за омладински рад
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји реализатора
пројеката

Број

2016

70

80

85

85

Број

2016

97

105

110

110

2. Број чланова мреже
удружења младих и за
младе
Koментар: Квалитетније
пружање услуга удружења
која раде са младима као и
координација у заједничком
раду.
Извор верификације:
Извештаји реализатора
пројеката

Програмска активност: 0005 - Програми и пројекти подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика
Правни основ: Закон о младима, Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године
Опис: Кроз ову програмску активност врши се финансирање или суфинансирање програма и пројеката који доприносе реализацији циљева Националне стратегије
за младе за период од 2015. до 2025. године, и усмерени су на пружање подршке умрежавању младих и побољшању услова за учешће у доношењу одлука кроз
одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима; подизање свести младих о здравим стиловима живота, безбедности и
животној средини; унапређење канала информисања младих; повећање нивоа знања младих о људским правима и заштити истих, о толеранцији и ненасилном
понашању; унапређење могућности младих за квалитетно провођење слободног времена; укључивање младих у различите видове неформалног образовања и
програме „друге шансе“.
Циљ 1: Подизање свести младих о здравим стиловима живота и међувршњачкој и међугенерацијској толеранцији и солидарности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број младих који су
учествовали у програмима
који промовишу
толеранцију, хуманизами
солидарност
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји реализатора
пројеката

2. Број младих који су
укључени у програме и
пројекте који промовишу
здраве и безбедне стилове
живота

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

3500

6500

7000

7500

Број

2016

15000

20000

22000

25000

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

45000

50000

50000

Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји о реализацији
програма и пројеката

Циљ 2: Подстицање младих жена и мушкараца за активно учешће у друштву и волонтерским активностима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број младих који су
обухваћени активностима,
програмима и/или
кампањама за активно
учешће у друштву
Koментар: Подизање свести
код младих жена и
мушкараца за активно
учешће у друштву и
волонтерским
активностима.
Извор верификације:
Извештаји реализатора
пројеката

Број

2016

35000

423

2. Проценат младих жена и
мушкараца укључених у
волонтерске активности у
земљи и иностранству
Koментар: Базна вредност
је 21,9 м и 26,1 ж у 2016.
години, 25 м и 28 ж у 2017.,
30 м и 30 ж 2018. и 35м и
35ж у 2019. години

%

2016

24

24

25

26

Формула за израчунавање:
м+ж;
Извор верификације:
Истраживање о положају и
потребама младих

Програмска активност: 0006 - Програми и пројекти подршке младима у запошљавању
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика
Правни основ: Закон о младима, Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године

Опис: Кроз ову програмску активност врши се финансирање или суфинансирање програма и пројеката који доприносе реализацији циљева Националне стратегије
за младеза период од 2015. до 2025. године, и усмерени су на подстицање и стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва
младих; развијање услуга и механизама који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу и оснаживање младих да усвајају вештине
за активно, одговорно и ефикасно управљање каријером.
Циљ 1: Стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број младих укључених у
програме који повећавају
запошљивост (обуке за
дефицитарна занимања,
радне и стручне праксе)
Koментар: Број се заснива на
плану по одобреним
пројектима
Извор верификације:
Извештаји реализатора
пројеката

Број

2016

4340

6500

6750

7000

%

2017

37

40

40

40

2. Проценат младих који
након похађања програма
и пројеката усмерених ка
запошљавању желе да
покрену сопствени бизнис
Koментар: /
Извор верификације:
Истраживање о положају и
потребама младих

Пројекат: 7051 - Подршка одржавању ЕГЗИТ фестивала
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика
Правни основ: Закон о младима, Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године, Меморандум о разумевању између Републике Србије и
Фондације EXIT из Новог Сада.
Опис: Егзит фестивал представља изузетан музички спектакл, културни и туристички догађај, на коме се поред забавних, одржавају и различити едукативни
садржаји и ангажује изузетно велики број волонтера. Преко 90% учесника фестивала су млади. На самом фестивалу негују се принципи и циљеви који су дати и у
НСМ и у Закон у о младима: стварање услова за квалитетно провођење слободног времена, развијање интеркултуралности, упознавање различитих култура и
традиција, поштовање различитости, једнаких шанси за све младе и подржава се мобилност, међународна сарадња у области омладинског сектора, развој
креативних индустрија, волонтеризам и активно учешће младих у друштву. Поред реализације НСМ подршка овом фестивалу је и допринос промоцији Новог Сада
за Европску престоницу младих 2018. године.Поред Министарства омладине и спорта, подршку одржавању ЕГЗИТ фестивала пружа и Министарство трговине,
туризма и телекомуникација.

Циљ 1: Подстицање младих из различитих земаља да активно учествују у креирању и коришћењу културних и едукативних садржаја и шире позитивну слику о Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број ангажованих
волонтера
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај о спроведеном
пројекту

Број

2016

500

500

500

500

Број

2016

178155

207000

210000

220000

2. Укупан број посетилаца
фестивал
Koментар: 185.000
посетилаца,од тога 90%
млади!
Извор верификације:
Извештаји о спроведеном
пројекту

Програмска активност: 0007 - Међународна сарадња у областима омладине и спорта
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика
Правни основ: Закон о младима, Закон о спорту, Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године, Стратегија развоја спорта у Републици Србији
са Акционим планом за период 2014 - 2018. године; Закон о потврђивању Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих са Статутом

Опис: Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за ефикасан рад и несметано функционисање Министарства омладине и спорта путем:
потписивања, спровођења и праћења међународних споразума и конвенција, билатералних и мултилатералних програма сарадње у областима омладине и спорта,
као и активности учешћа у Инструменту претприступне помоћи Европске уније и другим међународним фондовима. Програмска активност обухвата и активности
унапређења повезивања младих на простору западног Балкана, укључујући и функционисање Регионалне канцеларије за сарадњу младих.
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Циљ 1: Унапређење међународне сарадње у областима омладине и спорта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Укупан број ИПА
пројеката на којима је
Министарство уговорна
страна или се пројекат
реализује у директном
партнерству с другим
органом који је главни
носилац пројекта

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

3

3

4

4

Број

2017

23

24

25

26

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: /
Извор верификације:
Извештај о раду МОС,
извештаји КЕИ и МФ

2. Укупан број потписаних
билатералних споразума о
сарадњи у областима
омладине и спорта
Koментар: Споразуми
потписани од 2007. године,
циљне вредности изражене
кумулативно.
Извор верификације:
Извештаји о раду МОС

Циљ 2: Подизање капацитета удружења за остваривање међународне сарадње
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број одобрених
пројеката у оквиру ЕУ
програма ЕРАЗМУС+
Koментар: Мисли се на
омладинску компоненту ЕУ
програма Еразмус+(у 2017.
години је промењена
методологија у односу на
2016. годину те зато и
планирани индикатор за
2018. годину не може бити
већи од полазног из 2016.
године)
Извор верификације:
Извештаји EACEA и
Фондације Темпус – Еразмус+
канцеларије у Србији

2. Број реализованих
регионалних пројеката кроз
Регионалну канцеларију за
сарадњу младих, циљне
вредности изражене
кумулативно
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај о раду МОС,
Годишњи извештаји РКСМ

Број

2017

29

30

31

32

Број

2017

12

25

40

50

Програм: 1303 - Развој спортске инфраструктуре
Сектор: 13 - Спорт и омладина
Опис: У оквиру овог програма се спроводе активности утврђене Стратегијом развоја спорта која дефинише смернице развоја и унапређења система спорта у Републици Србији. Изградњом
нових и капиталним одржавањем постојећих спортских објеката стварају се адекватни услови за спортске активности врхунских спортиста, рекреативаца, деце и младих. Пројекти и
активности обухваћени овим програмом треба да обезбеде побољшање постојеће и изградњу недостајуће спортске инфраструктуре, и посебно су усмерени на завршетак започетих
спортских објеката, изградњу спортских објеката у најслабије развијеним јединицама локалне самоуправе и изградњу нових мултифункционалних спортских објеката и националних
тренинг центара. Системским планирањем и управљањем спортске инфраструктуре осигурава се њено безбедно и потпуно коришћење, као и прилагођеност потребама посебних група
станвништва, као што су деца, млади, старије особе као и особе са инвалидитетом.
Циљ 1: Обезбеђење адекватних услова за тренинг врхунских спортиста
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

2

0

1

2

Број

2016

1

0

1

1

1. Број изграђених националних тренинг
центара
Koментар: Изградњом националних тренинг
центара стварају се адекватни услови за
спортске активности врхунских
спортиста, рекреативаца, деце и младих.
Извор верификације: Извештај Комисије за
технички преглед

2. Број реконструисаних, адаптираних
националних тренинг центара
Koментар: Потребна је реконструкција и
санација постојећих националних тренинг
центара који су од виталног значаја за
развој спорта на свим нивоима.
Извор верификације: Употребна дозвола

Циљ 2: Подстицање бављења спортом свих категорија становништва (спортиста, рекреативаца, деце и младих) стварањем услова за одвијање спортских активности
Назив индикатора
1. Број изграђених спортских објеката
доступних широј популацији
Извор верификације: Извештај Комисије за
технички преглед

2. Број реконструисаних, адаптираних
спортских објеката доступних широј
популацији
Koментар: /
Извор верификације: Извештај Комисије за
технички преглед

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

1

2

0

2

Број

2016

0

3

0

3

Програмска активност: 0001 - Изградња и капитално одржавање спортске инфраструктуре
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре
Правни основ: Закон о спорту, Стратегија развоја спорта 2014-2018, Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС до 2024.
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Опис: У оквиру ове програмске активности се финансирају пројекти изабрани путем конкурса "Заврши започето" којим је планиран завршетак изградње спортских
објеката који су у јавној својини и чија изградња је прекинута у претходном периоду. Реализацијом пројеката ови објекти ће бити стављени у употребу. Поред
наведеног у оквиру ове програмске активности реализоваће се и пројекти изградње нових и капиталног одржавања постојећих спортских објеката у локалним
самоуправама из 4. групе развијености, чиме ће се створити услови за тренажне и такмичарске активности на пољу различитих спортова, као и у области школског и
рекреативног спорта, са циљем промоције здравих стилова живота, мотивације младих да активно учестују у креирању социјалног живота заједнице и превенције
негативних социјалних појава. Такође, у оквиру ове програмске активности реализоваће се и пројекти обезбеђења приступачности спортских објеката особама са
инвалидитетом , који ће омогућити несметано коришћење спортских објеката изузетно рањивој групи становништва, што доприноси унапређењу њихове инклузије
у друштвеним активностима.
Циљ 1: Завршетак изградње спортских објеката чија изградња је започета али није завршена и њихово стављање у употребу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број завршених
спортских објеката
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај Комисије за
технички преглед

Број

2016

1

3

0

2

Броj

2016

1

3

0

2

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број спортских објеката
стављених у употребу
Koментар: /
Извор верификације:
Употребна дозвола

Циљ 2: Подршка развоју спортске инфраструктуре у јединицама локалних самоуправа из 4. групе развијености
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број изграђених
спортских објеката
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај Комисије за
технички преглед

Број

2016

0

2

0

2

Број

2016

0

2

0

2

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

1

0

1

2. Број реконструисаних,
адаптираних и санираних
спортских објеката
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај Комисије за
технички преглед

Циљ 3: Обезбеђење приступачности спортских објеката особама са инвалидитетом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број спортских објеката
прилагођених особама са
инвалидитетом
Koментар: /
Извор верификације:
извештај Комисије за
технички преглед

Број

2016

Пројекат: 7025 - ИПА 2014 - Сектор целоживотног учења
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре
Правни основ: Закон о спорту, Стратегија развоја спорта 2014-2018
Опис: Реализацијом овог пројекта побољшава се социјална инфраструктура кроз реконструкцију, обнову и унапређење услова безбедности дечјих игралишта. Овим
пројектом планирана је реконструкција дечијих игралишта и омладинских спортских терена у неколико локалних самоуправа у виду подршке промоцији спорта као
најздравијој активности за провођење слободног времена, како у раном детињству тако и у младости. Реконструкцијом ових објеката повећаће се њихова сигурност
и безбедност. Прва фаза пројекта ће се спроводити у 2017. и 2018.год. и она подразумева припрему пројектне документације, док друга фаза пројекта обухата
извођење радова на реконструкцији и адаптацији дечијих игралишта и омладинских спортских терена. Друга фаза пројекта ће бити спроведена током 2018. и
2019.године.
Циљ 1: Припремљена документација неопходна за спровођење овог пројекта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

100

0

0

1. Степен припремљености
пројектне документације
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај о раду
министарства

%

2016

426

Циљ 2: Реконструисани и адаптирани дечија игралишта и омладински спортски терени
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

15

12

0

1. Број реконструисаних и
адаптираних дечијих
игралишта и омладинских
спортских терена
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји комисија за
технички преглед

Број

2016

ГЛАВА 31.1 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА
Опште образложење корисника:
Буџетски фондови оснивају се одлуком надлежног органа на неодређено време и нјима, у оквиру своје надлежности , управљају министарства надлежна за послове: социјалне заштите, СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ, локалне самоуправе и здравља.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1303 - Развој спортске инфраструктуре
Сектор: 13 - Спорт и омладина
Главни носилац: 13800 - МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Пројекат: 5003 - Национални тренинг центар за шест спортова - Мултифункционална дворана у Кошутњаку
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре
Правни основ: Закон о спорту, Стратегија развоја спорта
Опис: Мултифункционална дворана је предвиђена да буде национални тренинг центар за шест спортова (џудо, рвање, карате, теквондо и спортско пењање).
Дворана је површине 14.800 м2, спратности П+1, са обезбеђеним бројем гаражних места. Реализација овог пројекта је у складу са Стратегијом развоја спорта за
период 2014-2018. У току је уговарање израде пројектно-техничке документације за извођење радова на изградњи овог објекта. Наручилац пројектно –техничке
документације је Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Изградњом овог објекта створиће се услови за развој врхунског спорта и постизање још
бољих спортских резултата и обезбедиће се неопходни капацитети који тренутно недостају за ове спортове.

Циљ 1: Изграђен национални тренинг центар за 6 спортова
Назив индикатора
Јединица мере
1. Завршена изградња
објекта у складу са
уговором
Koментар: /
Извор верификације:
употребна дозвола

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

да/не

2016

не

не

да

%

2016

0

70

20

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

да/не

2016

не

не

да

%

2016

0

40

60

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Степен изграђености
целог објекта
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај Комисије за
технички преглед

Циљ 1: Изграђен национални тренинг центар
Назив индикатора
Јединица мере
1. Завршена изградња
објекта у складу са
уговором
Koментар: /
Извор верификације:
употребна дозвола

2. Степен изграђености
целог објекта
Koментар: Кошаркашка
дворана је предвиђена да
буде национални тренинг
центар. Изградњом овог
спортског објекта
обезбедиће се адекватни
тренажни капацитети за
потребе Кошаркашког
савеза Србије а посебно ће се
обезбедити адекватан
простор за тренирање
врхунских спортиста у
кошарци и припреме свих
мушких и женских селекција.
Изградњом овог објекта
стварају се услови за развој
врхунског спорта и
постизање још бољих
спортских резултата.

Извор верификације:
Извештај Комисије за
технички преглед

427

Циљна вредност у 2021.
год.

ГЛАВА 31.2 - УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДОПИНГА
Опште образложење корисника:
Антидопинг агенција Републике Србије уређује, одређује, организује и спроводи допинг контролу (анализу) на и изван спортских такмичења, именује стручна лица овлашћена за обављање допинг
контролу (анализу) контролоре, установљава и издаје им легитимације и брине се о њиховом сталном стручном оспособљавању и усавршавању, утврђује одговорност лица које је учинило повреду
антидопинг правила (у случају да надлежна спортска асоцијација не изрекне мере и одлучује по жалби на меру коју је изрекла национална спортска асоцијација, осим ако у складу са законом није
одређена, односно уговорена надлежност међународне спортске арбитраже за одлучивање по жалби), уређује поступак у којем изриче мере и одлучује по жалбама, предузима мере за смањење
допинга у спорту и његово дугорочно отклањање, остварује увид у организовање и спровођење допинг контрола (анализа) на међународним такмичењима која се организују у Републици, остварује
међународну стручну сарадњу на питањима која су везана за спречавање допинга у спорту и закључује споразуме о тестирању, остварује сарадњу са заинтересованим владиним и невладиним
организацијама у вези са спречавањем допинга у спорту и оштећењем здравља спортиста употребом допинга, организује образовне и друге кампање против допинга у спорту, даје препоруке и савете
за предузимање мера од стране државних органа и организација у области спорта у циљу спречавања допинга у спорту, организује истраживања, саветовања, семинаре, округле столове и издаје
публикације о питањима везаним за борбу против допинга у спорту, прати и прикупља информације у вези са законским и другим мерама које се у другим земљама и међународним организацијама
предузимају у борби против допинга у спорту, утврђује Листу забрањених допинг средстава, утврђује правила за одобравање изузетака за терапеутску употребу, и обавља друге послове који се односе
на борбу против допинга у спорту, а у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и својим статутом.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301 - Развој система спорта
Сектор: 13 - Спорт и омладина
Главни носилац: 13800 - МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Програмска активност: 0006 - Допинг контроле
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спречавању допинга у спорту
Опис: У оквиру програмске активности АДАС уређује, одређује, организује и спроводи допинг контролу (анализу) на спортским такмичењима; спроводи допинг
контролу (анализу) изван спортских такмичења; организује образовне и друге кампање против допинга у спорту; остварује међународну стручну сарадњу по
питањима која су везана за спречавање допинга у спорту; утврђује одговорност лица које је учинило повреду антидопинг правила; утврђује Листу забрањених
допинг средстава; утврђује правила за одобравање изузетака за терапеутску употребу и спроводи обележавање дијететских суплемената. Спровођење допинг
контрола (анализа) у спорту је међународна обавеза, која произилази из више потписаних међународних конвенција, а сврха јој је очување чистог спорта и здравља
спортиста. Додатно, са циљем заштите добробити животиња спроводи се и допинг контрола (анализа) коња.

Циљ 1: Смањење броја допинг позитивних у спорту
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

60

55

55

55

број

2016

826

850

850

850

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

250

500

550

600

1. Број допинг контрола
(анализа) коња
Koментар: Оптималан ниво
допинг анализа коња имајући
у виду број грла у коњичком
спорту, касачким и
галоперским тркама је око
100 контрола (анализа)
годишње.
Извор верификације:
Извештај о раду - Сајт АДАС

2. Број допинг контрола
спортиста(анализа)
Koментар: У поређењу са
другим државама,
оптималан ниво допинг
контрола (анализа)
примерен држави наше
величине и нашег броја
становника и спортиста је
око 1000 контрола годишње.
Извор верификације:
Извештај о раду - Сајт АДАС

Циљ 2: Повећање свести о штетности допинга у спорту
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број мишљења о
суплементима и лековима
и анализа суплемената
Koментар: АДАС по захтеву
спортских субјеката издаје
мишљења о лековима,
мишљења о суплементима и
организује тестирања
суплемената, а у циљу
пружања информација о
присуству забрањених
супстанци у лековима и
суплементима. На овај
начин се подиже ниво
информисаности о
забрањеним допинг
супстанцама и смањује
могућност ненамерних
повреда антидопинг правила.
Извор верификације:
Извештај о раду - Сајт АДАС

број

428

2. Број одржаних
едукација и обука
Koментар: У едукацији
подједнака пажња се
посвећује врхунским
спортистима, ученицима,
паралимпијским
спортистима, као и
планинарима и
рекреативним
спортистима, односно
спортским савезима и
спортским клубовима.
Предавања се одржавају у
просеку једном недељно на
територији целе земље.
Посебан акценат је стављен
на стипендисте
Министарства омладине и
спорта, који су у 2015.
прошли два обавезна курса,
везана за антидопинг
правила и дијететску
суплементацију, као и два
онлајн курса коришћењем
платформе „мудл“, како би
се изашло у сусрет
спортистима који се
такмиче или тренирају
изван граница Србије.

број

2016

52

55

55

55

Извор верификације:
Извештај о раду - Сајт АДАС

ГЛАВА 31.3 - УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Опште образложење корисника:
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту Завод) је основан 1956. године од стране Савезног извршног већа посебном Уредбом (у даљем тексту: Завод) као правни
следбеник Југословенског завода за физичку културу и медицину спорта и његових претходника Југословенског завода за физичку културу и Савезног завода за физичку културу, у току 55 година свог
постојањa усклађивао је своју делатност и мењао своје име (Савезни завод за физичку културу, Југословенски завод за физичку културу, Југословенски завод за физичку културу и медицину спорта,
Републички завод за спорт и Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије).
Завод својим затвореним и отвореним спортским објектима, већ од своје изградње, а посебно доградњом комплекса пливалишта, постаје један од најсавременијих спортских центара, који са својом
интердисциплинарном екипом стручњака и најмодернијом опремом спада међу прва три у Европи.
Спортски објекти, стручњаци разног профила (спортски педагози-технолoзи, лекари медицине спорта, спортски психолoзи и социолoзи спорта, статистичари, информатичари, документалисти) који се
ту налaзе, најсавремeнија опрема и најaктуелнија методoлогија праћења спортске припремљености, омoгућавaју да се у Заводу у оптималним условима припремају спортисти за велика спортска
такмичења.
Велики број спортиста из готoво свих спортских гранa, посебно oлимпијских спортова, користећи ове услове припрема где им се пружа свестранa стручно-саветодавна помoћ и пуна хигијенскомедицинска заштита, одлазе на велика спортска такмичења (олимпијске игре, светска и европска првенства и др) донoсећи на стотине златних, сребрних и бронзаних медаљa.
Делатност Завода одређена је Законом о спорту, а поред тога Завод обавља и послове дефинисане Статутом на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 66-870/2006-001 од
16.03.2006. године.
Данас, структуру Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије чине Сектор за стручни и развојно-истраживачки рад у спорту, Сектор за медицину спорта, Сектор за економско-финансијске и
правне послове, Сектор за управљање пројектима, Сектор националног тренинг центра, Сектор хотел Трим и Сектор спортски центар Караташ.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301 - Развој система спорта
Сектор: 13 - Спорт и омладина
Главни носилац: 13800 - МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Програмска активност: 0007 - Контрола тренираности спортиста и физичке способности становништва
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту, Сагласност Владе Републике Србије на Статут Републичког завода за спорт
Опис: У оквиру програмске активности обављају се моторичка, спортско-медицинска и психолошка тестирања, као и пружање стручно-саветодавне помоћи
спортистима и спортским стручњацима, периодичнa тестирања деце, омладине и одраслих, послови вођења матичних евиденција, као и надзора над стручним
радом у области спорта.

Циљ 1: Интензивирање спортских и медицинских контрола и тестирања спортиста и становништва
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број моторичких
тестирања становништва
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду ЗСМСРС

2. Број спортскомедицинских прегледа и
функционалних тестирања
становништва
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду ЗСМСРС

Број

2016

2000

3000

3500

3600

Број

2016

16350

16000

16500

16700

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Подизање стручних и организационих капацитета организација у области спорта
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број ажурираних модула
апликације ''Матичне
евиденције''
Koментар: Извор верификације:
Закључене пријаве у
модулима

2. Број спроведених
надзора над стручним
радом у области спорта
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду ЗСМСРС

Број

2016

2

9

9

9

Број

2016

130

150

150

150

429

Програмска активност: 0016 - Управљање објектима и административни послови
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта
Правни основ: Закон о спорту, Сагласност Владе Републике Србије на Статут Републичког завода за спорт
Опис: У оквиру ове програмске активности врши се: 1. давање у закуп термина коришћења спортских објеката и давање у закуп објеката РЗСМС; 2. обављају се
административни послови који обухватају рачуноводствене, финансијске, правне и каровске послове, послове набавке и други општи послови који су неопходни за
несметани рад и функционисање РЗСМС као једне целине; 3. пружају се услуге ПЈ ''Караташ'' у Кладову, односе се на пружање угоститељских услуга спортистима и
рекреативцима који бораве у овом објекту; 4. пружају се услуге ПЈ Хотел ''Трим'' у Кошутњаку, односе се на смештај спортиста и рекреативаца. Хотели су изузетно
погодани за смештај спортиста и рекреативаца који долазе, из унутрашњости и из иностранства, на обављање медицинског и моторичког тестирања и коришћење
других услуга који се пружају у ЗСМСРС; 5. исплата накнаде бившим радницима СЦ "Боро и Рамиза" из Приштине, у фиксним месечним нето износима од 8.526,00 по
раднику. Према последњем месецу обрачуну врши се исплата за 35 радника.

Циљ 1: Осигурање пуне комерцијалне искоришћености капацитета спортских објеката
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број уговора о закупу
термина коришћења
спортских објеката
Koментар: Извор верификације:
Интерна евиденција ЗСМСРС

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

50

75

75

75

Број

2016

109000

113000

114000

115000

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број индивидуалних
корисника
Koментар: Извор верификације:
Интерна евиденција ЗСМСРС

Циљ 2: Обезбеђење смештајних капацитета у пословним јединицама ЗСМСРС
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број корисника у ПЈ
хотелу ''Трим''
Koментар: Извор верификације:
Извештај ПЈ хотел ''Трим''

Број

2016

2937

3700

3750

3760

Број

2015

3884

13000

13100

13200

2. Број корисника у ПЈ
''Караташ'' Кладово
Koментар: Извор верификације:
Извештај ПЈ ''Караташ''
Кладово

Програм: 1303 - Развој спортске инфраструктуре
Сектор: 13 - Спорт и омладина
Главни носилац: 13800 - МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Пројекат: 4004 - Адаптација и санација ПЈ Хотел „Трим” у Кошутњаку
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре
Правни основ: Закон о спорту, Сагласност Владе Републике Србије на Статут Републичког завода за спорт
Опис: Потреба за реконструкцијом проистекла због старости и дотрајалости хотела ''Трим'' у Кошутњаку. Пројектом је предвиђена замена вертикалних водоводних
инсталација и адаптација купатила у собама хотела током 2018 и 2019.год. Додатно, у 2018 -2020 је предвођена адаптација грејања заменом гасних инсталација, као
и замена подова. Тиме би се створили бољи услови за боравак гостију у хотелу, који ће радити медицинско и моторичко тестирање и користити погодности I
Националног тренинг центра који се налази у непосредној близини хотела.
Циљ 1: Побољшање услова за боравак гостију
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Побољшање услова за
боравак гостију
Koментар: Извор верификације:
Извештај Комисије за
технички преглед

Проценат

2016

0%

100%

100%

100%

Koментар: Извор верификације:
Извештај Комисије за
технички преглед

Проценат

2016

0%

100%

100%

100%

2. Проценат извршења
радова

Пројекат: 4003 - Адаптација и санација на Отвореном пливалишту у Кошутњаку
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре
Правни основ: Закон о спорту, Сагласност Владе Републике Србије на Статут Републичког завода за спорт
Опис: Пројектом је предвиђено санирање крова на згради Отвореног пливалишта Кошутњак, како би се спречило прокишњавање крова због дотрајалости и
задржавања воде на неким његовим деловима; доградња свлачионица са пратећим садржајима за 100 корисника у делу наткривеног балон-олимпијског базена.
Због променљивих временских услова којима је Отворено пливалиште изложено (ниске температуре зими и високе температуре лети), неопходна је континуирана
брига о објекту и његове редовне адаптације.
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Циљ 1: Побољшање услова за одвијање тренажних процеса и организовање врхунских такмичења
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Завршена адаптација
објекта у складу са
уговорима

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: Извор верификације:
Извештај комисије за
технички преглед

да/не

2016

Не

Да

Да

Да

Koментар: Извор верификације:
Извештај комисије за
технички преглед

Проценат

2016

0

100%

100%

100%

2. Проценат извршених
радова

ГЛАВА 31.4 - ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
Опште образложење корисника:
Фонд за младе таленте је основан 2008. године у циљу подстицања и вредновања изузетних постигнућа младих талената Републике Србије у различитим областима, а у смислу њиховог даљег
теоријског и стручног усавршавања, као и професионалног напретка.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1302 - Омладинска политика
Сектор: 13 - Спорт и омладина
Главни носилац: 13800 - МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Програмска активност: 0003 - Подршка школовању и усавршавању младих талената
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика
Правни основ: Закон о младима, Одлука о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије, Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025.
Опис: Кроз ову програмску активност врши се награђивање ученика средњих школа за постигнуте резултате и стипендирање талентованих студентата на студијама у
земљи и иностранству. Додатно, кроз сарадњу са компанијама обезбеђују се стручна пракса стипендистима и учешће на радионицама за развој каријере.
Реализацијом ових активности се доприноси реализацији циљева Националне стратегије за младе усмерених на пружање подршке младим талентима у
академском и професионалном усавршавању.
Циљ 1: Вредновање и награђивање постигнућа младих
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

1750

1860

1910

1960

Број

2017

1407

1650

1750

1850

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број студената на
универзитетима у земљи и
иностранству којима је
додељена стипендија
Koментар: Стипендира се до
950 најбољих студената
завршних година основних и
интегрисаних академских
студија, до 410 студената
завршних година мастер
академских студија са
високошколских установа
чији је оснивач Република
Србија, као и 500 најбољих
студената студија другог и
трећег степена на
универзитетима земаља
чланицa Европске уније и
Европске асоцијације за
слободну трговину (EFTA) и
на водећим светским
универзитетима.
Извор верификације: Листе
добитника стипендија по
конкурсима

2. Број ученика средњих
школа којима су додељене
новчане награде за
постигнуте изузетне успехе
на домаћим и
међународним
такмичењима
Koментар: /
Извор верификације: Листа
добитника награде по
конкурсу

Циљ 2: Унапређење професионалног развоја и запошљавања младих талената путем каријерног вођења, пракси и стажирања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број компанија и
институција са којима је
потписан споразум или
успостављена сарадња о
организацији различитих
едукација и обављања
стручне праксе

Број

2017

8

9

10

10

%

2016

60

60

60

60

Koментар: број нових
споразума
Извор верификације:
Потписани споразуми или
извештаји са обука

2. Проценат стипендиста
којима је обезбеђена
стручна пракса и каријерно
вођење
Koментар: /
Извор верификације:
извештаји Фонда, МОС
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Раздео 32
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Опште образложење корисника:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: функционисање тржишта; стратегију и политику развоја трговине; унутрашњу трговину; промет
робе и услуга; праћење укупних трговинских токова и предлагање одговарајућих мера; предлагање системских решења и прописа у области посебних дажбина при увозу пољопривредних и
прехрамбених производа; иницирање мера прилагођавања прописа и мера економске политике из области царинског и ванцаринског пословања; контролу квалитета индустријско-непрехрамбених
производа у производњи и промету и контролу услуга; контролу употребе робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке порекла производа; снабдевеност тржишта и цене; спречавање
монополског деловања и нелојалне конкуренције; заштиту потрошача; оснивање и рад робних берзи и берзанских посредника; инспекцијски надзор у области трговине, као и друге послове одређене
законом. Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског
саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и
поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и
развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција;
одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да
пруже оператори, као и друге послове одређене законом.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне управе у области информационог друштва који се односе на: предлагање политике и стратегије развоја информационог
друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања; мере за подстицање истраживања и развоја у области информационог друштва; припрему закона,
других прописа, стандарда и мера у области информационог друштва и информационо-комуникационих технологија; примену информационо-комуникационих технологија; пружање информационих
услуга; развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже; заштиту података и
информациону безбедност; међународне послове у области информационог друштва; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из
средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља
послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање развоја туризма и комплементарних делатности; развој, проглашење и одрживо коришћење
туристичког простора и туристичких дестинација од значаја за туризам; послове од посебног значаја за развој туризма; категоризацију туристичких места; спровођење подстицајних мера и
обезбеђивање материјалних и других услова за подстицање развоја туризма; промоцију туризма у земљи и иностранству; таксе, накнаде и пенале у туризму; имовинско-правне послове у туризму;
унапређење система вредности и конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и развој туристичког информационог система; услове и начин обављања делатности
туристичких агенција; угоститељску делатност; наутичку делатност; ловно-туристичку делатност, као и пружање услуга у туризму; уређење, одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга
на скијалишту; уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: унапређење економских односа са иностранством; предлагање и спровођење мера у области
економских односа са иностранством; праћење међународних економских односа и мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и организацијама и њихов развој;
предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну економску сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа државне управе у вези с
њиховим радом; креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној трговини; хармонизацију спољнотрговинских прописа са
прописима Европске уније и Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и организација и њихову имплементацију; промет роба, услуга и права индустријске својине;
посебне облике спољнотрговинског пословања; спољну трговину и унапређење система извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке намене (контролисане робе), уз
сагласност Министарства одбране; закључивање и праћење примене међународних трговинских уговора и споразума; преговарање ради закључивања билатералних споразума о подстицању и
заштити улагања и припрему закона о њиховом потврђивању; унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње; праћење сарадње органа Републике Србије с међународним
економским организацијама и агенцијама Организације уједињених нација, као и друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова
Сектор: 03 - Спољни послови
Опис: Програмом су обухваћене анализе и праћења међународних економских односа, предлагање и спровођење мера за унапређење билатералне, мултилатералне и регионалне
економске сарадње. Додатно, активности у оквиру овог програма су усмерене на активности у вези са организовањем међународних изложби и промотивне активности на унапређивању
економских односа Републике Србије са иностранством, као и на унапређење режима спољнотрговинске политике Србије, укључујући мере заштите у спољној трговини; хармонизацију
спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и организација и њихову имплементацију; као и
уређење посебних облика спољнотрговинског пословања (извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке намене).

Циљ 1: Билатерални сусрети, преговори о закључењу споразума, мешовита међувладина тела, међународни сајмови и изложбе
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број билатералних сусрета

2016

520

600

600

600

1. Билатерални сусрети, преговори о
закључењу споразума, мешовита
међувладина тела, међународни сајмови
и изложбе
Koментар: Организација међувладиних
мешовитих тела; преговора за
усаглашавање и закључивање билатералних
споразума о економској и трговинској
сарадњи и о слободној трговини; сусрета;
посета; сајмова и изложби, што укључује и
израду пратећих материјала (предлога
закључака, основа за вођење
разговора/преговора, платформи за
иступања делегација РС на заседањима
мешовитих међувладиних тела, стручно
полтичких платформи, као и информација о
билатералној спољнотрговинској и
економској сарадњи РС са више од 130
земаља).
Извор верификације: Извештај о раду Владе

Циљ 2: Стварање услова за унапређење мултилатералних и регионалних економско-трговинских односа са иностранством
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број одржаних сусрета

2016

20

20

20

20

1. Број одржаних мултилатералних и
регионалних сусрета и преговора
Koментар: Сусрети у вези са потписаним
мултилатералним и регионалним
споразумима, преговорима у оквиру процеса
приступања СТО и ЕУ и састанци са
организацијама из система УН и осталих
међународних и регионалних организација.
Извор верификације: Извештај о раду Владе

432

Програмска активност: 0004 - Мултилатерални економски односи са иностранством
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова
Правни основ: Закони о потврђивању 53 билатерална споразума о узајамном подстицању и заштити улагања,
Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније,
Закони о потврђивању ССП и споразума о слободној трговини са ЕФТА и ЦЕФТА,
Закључак Владе којим је усвојен типски Нацрт споразума о узајамном подстицању и заштити улагања,
Закон о спољнотрговинском пословању,
Закон о спољној трговини наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене,
Закон о извозу и увозу робе двоструке намене,
Закон о закључивању и извршавању међународних уговора,
Одлука о подношењу захтева за одвојено приступање Републике Србије Светској трговинској организацији,
Закључак Владе којим се прихвата Информација о даљим активностима и приоритетима у 2005. години у поступку приступања Републике Србије Светској
трговинској организацији,
Преузете обавезе које произилазе из чланства у међународним организацијама (плаћање чланарине РС Светској трговинској организацији за статус посматрача/по
приступању - чланства у СТО, чланарине за чланство у регионалном Споразуму о слободној трговини - ЦЕФТА 2006, Међународној студијској групи за олово и цинк и
Међународној студијској групи за бакар)
Опис: Координирање процеса приступања Републике Србије СТО, праћење рада и спровођење обавеза које проистичу из чланства у овој организацији. Учешће у
предприступним преговорима са ЕУ, уз руковођење Преговарачког поглавља 30 - Економски односи са иностранством. Унапређење и развој економских односа
кроз спровођење споразума о слободној трговини са ЕУ, ЕФТА, и ЦЕФТА. Праћење рада и спровођење обавеза које проистичу из чланства у другим економским
организацијама из система УН и регионалним организацијама, споразумима и иницијативама. Преговарање, закључивање, потврђивање споразума о узајамном
подстицању и заштити улагања. Утврђивање принципа и стратегије политике и режима спољне трговине, као и њихово усклађивање са међународним прописима
који регулишу ову област. Сарадња и координација активности са привредним друштвима, органима и организацијамa у циљу унапређења спољнотрговинског
пословања. У одабраним дипломатским мисијама Републике Србије у иностранству ове активности обављају делегирани економски саветници. Креирање и
спровођење политике спољне трговине у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене. Издавање извозних и увозних дозвола и осталих докумената
који прате спољну трговину наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене, вођење регистра лица која могу да обављају послове спољне трговине
наоружањем и војном опремом и израду Годишњег извештаја о реализацији спољнотрговинског промета контролисаном робом.

Циљ 1: Стварање услова за унапређење мултилатералних економских односа са иностранством
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1360

1. Број израђених
материјала о
спољнотрговинској
политици и трговинским
односима РС са ЕУ, ЕФТА и
ЦЕФТА
Koментар: Наведени
материјали обухватају
извозне и увозне дозволе,
прилоге, извештаје и
анализе којима се прати
спровођење потписаних
споразума, идентификују и
отклањањају препреке за
трговину са наведеним
партнерима, стварају
услови за повећање
трговинске размене и
унапређење међународне
економске сарадње.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе,
Годишњи извештај о
реализацији послова извоза,
увоза НВО и РДН

Број

2016

1400

1350

1360

Да/Не

2016

Не

Не

Да

2. Завршетак преговора о
чланству РС у Светској
трговинској организацији
(СТО)
Koментар: Улазак у СТО
омогућиће интеграцију
Србије у међународне
трговинске токове, а са
друге стране, чланство у
СТО је услов за успешно
окончање преговора у
процесу приступања РС
Европској унији у оквиру
преговарачког поглавља 30економски односи са
иностранством.
Извор верификације: Одлука
о подношењу захтева за
одвојено приступање
републике Србије Светској
трговинској организацији,
Преговарачка позиција за
поглавље 30 - Економски
односи са иностранством

Пројекат: 4002 - Учешће Републике Србије на међународној изложби „EXPO 2020 - Дубаи"
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова
Правни основ: Закључком Владе 05 Број 119-8547/2018 од 14. септембра 2018. за Генералног комесара Републике Србије за Ехпо Дубаи 2020 именована је Јагода
Лазаревић, специјални саветник потпредседника владе и министра трговине, туризма и телекомуникација.
Опис: Међународнa специјализована изложба ЕКСПO 2020 - Дубаи, ће се одржати у Уједињеним Арапским Емиратима од 20. октобра 2020. до 10. априла 2021.
године. Тема изложбе је „Повезивање умова стварање будућности".
Циљ 1: Промоција Републике Србије
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2019

0

0

400.000

400.000

1. Број посетилаца
Koментар: Извор верификације:
Евиденција броја посетилаца
Павиљона Р. Србије

Број посетилаца месечно

433

2. Број промотивних
активности, укључујући и
промотивне догађаје
билатералних сусрета,
посета и међународних
сајмова и изложби.

Догађај

2020

4

0

4

Koментар: Извор верификације:
Извештај о посетама и
организованим састанцима

Програмска активност: 0005 - Билатерални економски односи са иностранством
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова
Правни основ: Закони о потврђивању 137 билатералних споразума о трговинској и економској сарадњи и 4 билатерална споразума о слободној трговини (Русија,
Белорусија, Казахстан, Турска); Закон о закључивању и извршавању међународних уговора.
Опис: Преговарање, закључивање, потврђивање и праћење примене билатералних трговинско-економских споразума и споразума о слободној трговини.
Унапређење економских односа кроз спровођење билатералних споразума о слободној трговини са РФ, Белорусијом, Казахстаном и Турском, као и
мултилатералних, ЦЕФТА, ЕФТА и ЕУ. Учешће у претприступним преговорима са ЕУ, у оквиру поглавља 30 - Економски односи са иностранством. Припрема учешћа
државно-привредних делегација на заседањима међудржавних мешовитих тела, међународним конференцијама, пословним форумима, међународним сајмовима
и изложбама, укључујући и EXPO, сусретима и разговорима са страним званичницима и компанијама, као и подршка домаћим привредницима у њиховим
међународним активностима. Редовно учешће у раду међународних организација, што подразумева и годишње плаћање чланарине. До сада је закључено преко
137 билатералних споразума о трговинско-економској сарадњи (МФН царина) и 4 билатерална споразума о слободној трговини (РФ, Белорусија, Казахстан, Турска).

Циљ 1: Унапређење институционалне сарадње, у циљу побољшања услова за јачање билатералних економских односа са иностранством
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број израђених
материјала о билатералној
спољнотрговинскиј и
економској сарадњи РС и
130 земаља
Koментар: Наведени
материјали обухватају
платформе, извештаје,
анализе и информације,
којима се прати развој
билатералне трговинскоекономске сарадње са
односним земљама и они
садрже анализе актуелне
билатералне сарадње и
предлоге мера и активности
за њено даље унапређење,
као и за отклањање
евентуалних проблема у
сарадњи.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број израђених материјала

2016

470

550

550

550

Број сусрета

2016

50

50

50

50

2. Број одржаних
међувладиних мешовитих
тела, билатералних сусрета,
посета и међународних
сајмова и изложби
Koментар: Састанци
међувладиних мешовитих
тела, као и билатерални
састанци одржавају се на
основу одредби споразума о
трговинској и економској
сарадњи и споразума о
слободној трговини.
Сусрети и посете (на
највишем нивоу, радне групе,
консултације, конференције,
пословни форуми и друго)
организују се у складу са
динамиком и потребама
унапређења економских
односа са иностранством.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

Програм: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
Сектор: 07 - Саобраћај и комуникације
Опис: Програм чине активности везане за подршку развоју електронских комуникација и информационог друштва, уређење и надзор електронских комуникација и поштанског саобраћаја,
промоцију и популаризацију информационог друштва, одржавање и развој АМРЕС, развој ИКТ инфраструктуре у образовању, као и унапређење националне широкопојасне комуникационе
инфраструктуре.
Циљ 1: Развој и уређење тржиштa комуникационих услуга
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Мил ЕУР

2016

1540

1.610

1.630

1.630

Проценат

2016

89,20%

93,50%

94,00%

94,00%

1. Вредност тржишта електронских
комуникација
Koментар: Мери се кроз укупан приход
телекомуникационих оператора у
милионима евра
Извор верификације: Преглед тржишта
телекомуникација и поштанских услуга у
Републици Србији-РАТЕЛ

2. Покривеност фиксном широкопојасном
мрежом
Koментар: % домаћинстава
Извор верификације: Вредност ДЕСИ индекса

434

Циљ 2: Повећање употребе информационо-комуникационих технологија
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Проценат

2017

70,5%

80%

83%

86%

Проценат

2017

68,1%

73%

76%

79%

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

42.358

45.000

48.000

50.000

Мил ЕУР

2017

768

845

930

950

1. Проценат грађана који користе
Интернет
Koментар: /
Извор верификације: Употреба
информационо-комуникационих технологија
у Републици Србији - РЗС

2. Проценат домаћинстава која поседују
рачунар
Koментар: /
Извор верификације: Употреба
информационо-комуникационих технологија
у Републици Србији.- РЗС

Циљ 3: Развој пословног ИКТ сектора
Назив индикатора
1. Број запослених у сектору ИКТ
(телекомуникације, рачунарско
програмирање и консултантске услуге и
информационо услужне делатности)
Koментар: /
Извор верификације: Публикација Регистрована запосленост - РЗС

2. Укупан извоз рачунарских и
информационих услуга
Koментар: У милионима евра
Извор верификације: Платни биланс - НБС

Програмска активност: 0001 - Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског саобраћаја
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
Правни основ: Закони:
Закон о електронским комуникацијама,
Закон о поштанским услугама;
Стратешки документи:
Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији у периоду од 2010. до 2020. године,
Стратегија развоја поштанских услуга у Србији,
Национални програм интеграције РС у ЕУ
Опис: Програмска активност обухвата нормативно уређење и инспекцијски надзор у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање
стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање мера за подстицање истраживања, развоја и пословања у области
електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фрекфенцијских опсега и доношења плана расподеле радио
фрекфенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио – фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских
комуникација (универзални сервис) који треба да пруже оператори; учешће у међународним иницијативама у области телекомуникација; координацију преговора
за приступање ЕУ у оквиру поглавља 10, као и друге послове.

Циљ 1: Унапређење услуга електронских комуникација
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Проценат

2017

42,50%

71,00%

71,00%

71,00%

Проценат

2017

17,20%

23,00%

25,00%

25,00%

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број у хиљадама јединица

2017

27.000

28.000

29.000

29.000

Број у милионима динара

2017

8.639

9.500

10.000

10.000

1. Искоришћеност РФ
спектра намењеног за
мобилни широкопојасни
приступ
Koментар: Проценат циљне
вредности на нивоу ЕУ
Извор верификације:
Вредност ДЕСИ индекса

2. Претплатници фиксних
широкопојасних мрежа
великих брзина
Koментар: % претплатника
>=30Mb/s
Извор верификације:
Вредност ДЕСИ индекса

Циљ 2: Развој тржишта поштанских услуга
Назив индикатора
Јединица мере
1. Обим комерцијалних
поштанских услуга у Србији
Koментар: Извор верификације: Преглед
тржишта телекомункција и
поштанских услуга у
Републици Србији РАТЕЛ

2. Приход од
комерцијалних поштанских
услуга
Koментар: Извор верификације: Преглед
тржишта телекомункција и
поштанских услуга у
Републици Србији РАТЕЛ

Програмска активност: 0003 - Одржавање и развој АМРЕС
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
Правни основ: Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године,
Закон о министарствима,
Одлука о оснивању Академске мреже Републике Србије
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Опис: Програмска активност обухвата подршку развоју и унапређењу академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже ''Академска мрежа
Србије- АМРЕС''. Унапређење и развој АМРЕС подразумевају више активности: повезивање нових академских институција на АМРЕС и ширење услуга АМРЕС до
корисника, повећање броја градова у којима се налазе институције повезане на АМРЕС и смањење унутрашњег дигиталног јаза, повећање капацитета и доступности
услуга АМРЕС ка већем броју институција АМРЕС, обезбеђивање довољних капацитета услуга АМРЕС за несметан рад свих корисника и свих услуга АМРЕС, пружање
инфраструктурне подршке за реализацију савремених информатичких услуга. Ова програмска активност се односи на редовно функсионисање и одржавање АМРЕС
и унапређење у високошколским установама. Активности које се предузимају ради проширења на школе, установе културе и науке се финансирају из Буџетског
фонда.
Циљ 1: Повезивање свих образовних, научних и културних институција у јединствену рачунарску мрежу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број градова у Србији у
којима се налазе чворишта
АМРЕС активне мреже
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду АМРЕС

Број

2017

50

50

50

50

Број

2017

1.879

1.990

1.936

2.050

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

16

23

25

30

GBps

2017

20Gbps

100Gbps

100Gbps

100Gbps

2. Број институција АМРЕС
корисника
Koментар: Број институција
АМРЕС корисника се
повећава са инсталацијом
нове опреме на везама
закупљеним у оквиру SEELight
пројекта. Базну вредност
представља број повезаних
институција након
инсталације опреме из
набавке која је окончана
почетком 2014.
Извор верификације:
Извештај о раду АМРЕС

Циљ 2: Унапређење нивоа квалитета услуга АМРЕС
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број тачака на кичми
АМРЕС повезаних везама
капацитета минимално 10
Gbps
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду АМРЕС

2. Капацитет укупног
интернет линка
обезбеђеног АМРЕС
корисницима
Koментар: Према
досадашњем тренду раста
количине саобраћаја у
Академској мрежи Србије
очекује се да ће повећање
капацитета излазног линка
бити потребно у току 2016.
године.
Извор верификације:
Извештај о раду АМРЕС

Програмска активност: 0006 - Подршка програмима цивилног друштва у области информационог друштва и електронских комуникација
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
Правни основ: Закон о удружењима,
Уредбa о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
Опис: Кроз ову програмску активност врши се суфинансирање програма цивилног друштва од јавног интереса, који треба да допринесу постизању општих циљева у
области развојa информационог друштва на територији Републике Србије.

Циљ 1: Подизање нивоа информисаности о програмима развоја информационог друштва
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број удружења којима су
одобрена средства за
реализацију програма
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о реализацији
програма

Број

2017

33

30

30

30

Број

2017

12.906

1.500

1.500

1.500

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

50%

50,00%

50,00%

50,00%

2. Број учесника обухваћен
програмима
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о реализацији
програма

Циљ 2: Подстицање укључености жена у ИКТ сектор
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат учесница
женског пола које учествују
у програмима
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о реализацији
програма

Проценат
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Програмска активност: 0008 - Развој информационог друштва
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
Правни основ: Закон о информационом систему Републике Србије,
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама о поверења у електронском пословању,
Закон о информационој безбедности,
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године,
Стратегија развој индустрије информационих технологија у периоду од 2017. до 2018. године,
Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији у периоду од 2017-2020. године
Опис: Програмска активност обухвата утврђивање политике и стратегије развоја информационог друштва; примену закона, других прописа, стандарда и мера у
области електронског пословања; израду мера за подстицање истраживања и развоја у области информационог друштва; координацију у изради стратешкоразвојних докумената на нивоу Републике Србије; спровођење мера подстицаја за пословање у области ИКТ; заштиту података и информациону безбедност;
популаризацију коришћења информационих технологија у свим сферама друштва, а посебно у образовању, науци и култури; промоцију ИКТ у сврху повећања
инклузивности и родне равноправности; као и друге послове.

Циљ 1: Промоција и популаризација информационог друштва
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2017

1,63

2,1

2,4

2,64

Проценат

2017

88.2%

90,00%

92,00%

94,00%

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Проценат

2017

9,3%

12%

15%

18%

Проценат

2017

81,9%

92%

94%

96%

1. Број грађана који су
куповали или поручивали
робу/услуге путем путем
интернета
Koментар: У милионима
Извор верификације:
Употреба информационокомуникационих технологија
у Републици Србији-РЗС

2. Проценат грађана који
свакодневно користе
Интернет
Koментар: /
Извор верификације:
Употреба информационокомуникационих технологија
у Републици Србији-РЗС

Циљ 2: Повећање употребе ИКТ у пословању
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат предузећа која
плаћају услуге cloud
сервиса
Koментар: /
Извор верификације:
Употреба информационокомуникационих технологија
у Републици Србији,-РЗС

2. Проценат предузећа који
користи мобилну
широкопојасну интернет
конекцију (3G и 4G)
употребом преносивих
уређаја
Koментар: /
Извор верификације:
Употреба информационокомуникационих технологија
у Републици Србији-РЗС

Програм: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Опис: Реализација програмских активности и пројеката у оквиру овог програма треба да осигура несметано функционисање тржишта; дефинисање стратегија и политика развоја трговине;
одвијање унутрашње трговине; промет робе и услуга; праћење укупних трговинских токова и предлагање одговарајућих мера; иницирање мера прилагођавања прописа и мера економске
политике из области царинског и ванцаринског пословања; контролу квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи, промету и контроли услуга; снабдевеност тржишта;
спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције; уочавање и отклањање непоштене пословне праксе и неправичних уговорних одредби у циљу заштите колективног интереса
потрошача; заштиту потрошача и вођење Националног регистра потрошачких приговора; Вођење Преговарачког поглавља 3 - Право пословног настањивања и слобода пружања услуга;
вођење Преговарачког поглавља 8 - Политика конкуренције ; вођење Преговарачког поглавља 28 - Заштита потрошача и заштита здравља; Министарство кроз своје редовне активности на
хармонизацији прописа у области унутрашње трговине са законодавством ЕУ, као и припреми и праћењу пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и средстава билатералних донатора,
доприноси ефикасном испуњењу преузетих обавеза и коришћењу могућности које се у овој фази интеграције пружају. Припрема преговора са ЕУ су приоритетни послови у наредном
периоду (али и у наредним годинама), који ће захтевати обједињавање и коришћење свих досадашњих знања и искустава и убрзано стицање нових; инспекцијски надзор у области
трговине; правну, финансијску и стручну подршку приликом планирања и реализације свих активности министарства, као и друге послове одређене законом.

Циљ 1: Осигурање праведног и сигурног функсионисања тржишта
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Брoj

2016

3

4

5

5

1. Број едукативних семинара и
радионица
Koментар: Односи се на број семинара,
округлих столова и радионица за привредне
субјекте које организују, или на њима
директно учествују, представници
министарства. Ови догађаји треба да
допринесу бољој информисаности и
подизању нивоа знања привредних
субјеката о прописима и савременим
токовима трговине.
Извор верификације: Извештај о раду МТТТ;
Листа присуства на семинарима,
саветовањима и радионицама
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Циљ 2: Обезбеђење заштите потрошача и унапређење система заштите потрошача у складу са стандардима и праксом ЕУ
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

16

17

18

19

1. Број поступака заштите колективног
интереса потрошача
Koментар: С обзиром да се поступак
колективне заштите потрошача спроводи
од 22.9.2014. године, када је и почео да се
примењује нови Закон о заштити
потрошача, број поднетих захтева и
започетих поступака у 2014. години je 3, са
тенденцијом даљег раста броја ових
поступака. Показало се да је у периоду од
годину дана примене Закона, заштита
колективног интереса потрошача
заживела, на шта указујe број окончаних
поступака.
Извор верификације: Извештај о раду МТТТ

Циљ 3: Сузбијање сиве економије у области трговине и усклађивање активности трговаца са прописима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

800

600

600

500

Ком

2016

200.000

100.000

100.000

90.000

1. Број изречених мера за упис у АПР и
друге регистре
Koментар: Извор верификације: Извештај о раду СТИ,
Извештај Координационе комисије

2. Количина кривотворених и пиратских
производа која се повлачи са тржишта
Koментар: Извор верификације: Извештаји о раду СТИ и
Обавештења носиоцима права

Програмска активност: 0002 - Тржишна инспекција
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Закон о трговини
Закон о електронској трговини
Закон о заштити потрошача
Закон о оглашавању
Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине
Закон о оптичким дисковима
Закон о општој безбедности производа
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености
Закон о тржишном надзору
Закон о дувану
Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма
Закон о хемикалијама
Закон о биоцидним производима
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
Закон о енергетици
Закон о фискалним касама
Закон о посредовању у промету непокретности
Закон о инспекцијском надзору
Закон о грађевинским производима
Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте
Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
Опис: Програмском активношћу обухваћена је припрема и вршење инспекцијског надзора над усклађеношћу радњи и аката учесника на тржишту са прописима
којима се уређују услови за обављање трговине, спречавање непоштене тржишне утакмице (контрола рекламирања, оглашавања и др.), усаглашеност и безбедност
непрехрамбених производа, спровођење заштите права интелектуалне својине и заштита потрошача, укључујући и доношење решења и подношење пријава на
основу извршених надзора.
Циљ 1: Усклађивање активности трговаца са прописима и спречавање непоштене тржишне утакмице
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Проценат извршених
редовних надзора
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о раду СТИ

2. Проценат надзора са
утврђеним
неправилностима
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о раду СТИ

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Проценат

2016

85%

88%

90%

90%

Проценат

2016

45%

33%

30%

30%

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Заштита потрошача и уређење тржишта повлачењем неусаглашених и небезбедних производа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Вредност
неусаглашених/небезбедни
х производа која се
повлачи са
тржишта/опозива од
потрошача

Циљна вредност у 2019.
год.

РСД

2016

175.000.000 РСД

120.000.000 РСД

120.000.000 РСД

100.000.000 РСД

литар

2016

35.000 л

25.000л

20.000л

20.000л

Koментар: Извор верификације:
Извештаји о раду СТИ

2. Количина деривата која
се повлачи са тржишта
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о раду СТИ
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Програмска активност: 0004 - Уређење сектора трговине, услуга и политике конкуренције
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Закон о трговини;
Закон о електронској трговини;
Закон о заштити конкуренције;
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности;
Стратегија развоја трговине Републике Србије;
Национална стратегија за приступање Европској унији;
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године.
Опис: Програмсака активност обухвата послове који треба да омогуће стварање савременог пословног амбијента према европским стандардима . Планиране су
измене и допуне законске регулативе у области трговине и услуга које су у функцији развоја тржишта роба и услуга, јачања правне сигурности грађана и привредних
субјеката и веће конкурентности српске привреде, као и смањење сиве економије у области трговине и услуга. За доношење адекватних одлука неопходни су
прецизни подаци, па је из тог разлога планирано ажурирање података и даљи развој јединственог информационог система трговине и услуга Републике Србије, који
значајно унапређује аналитички оквир у трговинској и услужној делатности. Тиме ће бити обезбеђена доступност статистичких података о трговини и услугама на
званичној интернет страници министаства, као и ажурна статистичка основа за утврђивање реалног нивоа животног стандарда становништва у Републици Србији.
Континуирано праћење личне потрошње и животног стандарда има за циљ сагледавање трендова ради предузимања превентивних или корективних мера. Jедан од
основних стратешких приоритета развоја трговине je јачање конкуренције. Тржишно активна и ефикасна трговина неминовно мора да егзистира на
диверзификованој структури трговине – постојању трговинских предузећа различите величине, власничке структуре, порекла капитала и различитих формата
продаје. Програмска активност је усмерена на унапређење области заштите конкуренције, пружање подршке развоју МСП у трговини и развој е-трговине у функцији
развоја тржишта и модерног предузетништва.
Имплементација Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, спровођење стручног испита за посреднике, установљење и вођење регистра
посредника и субвенције кластерима у области пословних услуга за едукацију посредника и информисање јавности треба да допринесу јачању правне сигурности и
конкурентности, уз виши квалитет пословних услуга.
Циљ 1: Унапређење трговине и тржишта
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

0%

25%

35%

50%

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат извршења
акционог плана за
реализацију Стратегије
развоја трговине Републике
Србије
Koментар: Стратегије
развоја трговине Републике
Србије са Акционим планом
усвојена у новембру 2016.
године.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе;
Извештај о раду МТТТ

Проценат

Циљ 2: Јачање конкуренције и предузетништва у области трговине
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Просечан број
лиценцираних посредика у
промету и закупу
непокретности по
регистрованом
привредном субјекту
Koментар: Адекватан однос
лиценцираних посрединка и
регистованих привредних
субјеката, доприноси
унапређењу квалитета
пословних услуга и
конкурентности посредника
у промету и закупу
непокретности.
Извор верификације:
Извештај Регистра
посредника

Просечан број
лиценцираних посредика

2016

1,9

2,5

3

4

Проценат

2016

/

35%

40%

45%

2. Учешће учесница на
догађајима у укупном броју
учесника
Koментар: Односи се на
учеснице на семинарима,
округлим столовима и
радионицама за привредне
субјекте које организују, или
на њима директно
учествују, представници
министарства. Ови догађаји
треба да допринесу бољој
информисаности и подизању
нивоа знања привредних
субјеката о прописима и
савременим токовима
трговине.
Извор верификације:
Извештај о раду МТТТ;
Листа присуства на
семинарима, саветовањима
и радионицама

Програмска активност: 0005 - Подстицаји за развој националног бренда Србије и очување старих заната
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Стратегија развоја трговине Републике Србије;
Стратегија повећања извоза Републике Србије;
Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије.
Опис: Кроз ову програмску активност додељују се субвенције привредним субјектима за развој националног бренда Србије и пропаганду на међународном
тржишту, као и субвенције за развој традиционалних заната. Позиционирање (и изградња) националног бренда подразумева креирање одрживе институционалне
структуре и стварање повољног економског и друштвеног амбијента за развој снажног бренда Србије, као кровног бренда који обухвата широк спектар области и
богат систем вредности. Спровођењем низа истраживања и анализа ствара се основа за дефинисање стратешког оквира за развој националног бренда Србије и
креирање ефикасног система брендинг комуникација са сврхом да се обезбеди повољна позиција националног бренда на глобалном тржишту и висок степен
препознатљивости Србије. Очување традиционалних заната има за сврху да спречи изумирање традиционалних заната, као дела културног наследства који Србију
чини препознатљивом у породици европских нација. Предвиђена је подршка привредним субјектима из области старих заната ради подстицања њиховог развоја,
побољшања економског положаја и повећања запослености. Планирано је информисање јавности о значају очувања и развоја старих заната посредством интернет
портала www.starizanati.gov.rs. Све ово спроводи се у циљу јачања конкурентности производа и услуга старих заната и њихове веће доступности на домаћем и
међународном тржишту, обезбеђења повољнијих услова за повећање броја занатских фирми и запослених (нарочито међу руралним становништвом, младима,
лицима са посебним потребама, лицима без радног искуства и старијим лицима).
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Циљ 1: Унапређење позиције националног бренда Србије на глобалном тржишту
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број посетилаца портала
www.srbijabrend.gov.rs
Koментар: Извор верификације:
Статистика портала
www.srbijabrend.gov.rs

2. Позиција националног
бренда Србије на
међународној ранг листи
Brand Finance
Koментар: Извор верификације: Ранг
листа Brand Finance

Број посетилаца портала

2016

/

5.000

5.250

5.500

Ранг

2016

77. место

76.место

75.место

74.место

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број посетилаца портала

2016

/

15.000

20.000

25.000

Индекс

2016

100

100

100

100

Циљ 2: Очување и развој традиционалних заната
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број посетилаца портала
традиционалних заната
www.starizanati.gov.rs
Koментар: Извор верификације:
Статистика портала
www.starizanati.gov.rs

2. Индекс раста броја
регистрованих
традиционалних занатлија
Koментар: Циљ је
спречавање пада броја
регистрованих
традиционалних занатлија.
Извор верификације: АПР

Програмска активност: 0006 - Јачање заштите потрошача
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Закон о заштити потрошача; Стратегија заштите потрошача за период 2019- 2024. годинa; Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ;
Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране

Опис: Кроз ову програмску активност се реализују мере и активности утврђене Акционим планом за реализацију Стратегије заштите потрошача за период 20192024. године, као и послови утврђени Законом о заштити потрошача. Спровођењем ових мера и активности Министарство, у сарадњи са другим институцијама,
унапређује систем заштите потрошача и подиже ниво заштите права и интереса потрошача у Србији у складу са стандардима и правним тековинама ЕУ. С обзиром
да је заштита потрошача хоризонтална област, Министарство настоји да кроз Национални савет за заштиту потрошача оствари већу сарадњу и координацију са
државним институцијама и невладиним организацијама приликом реализације Акционог плана. Једна од кључних активности Сектора за заштиту потрошача јесте и
вођење поступка заштите колективног интереса потрошача и предузимање мера за отклањање повреда Закона од стране трговаца.
У циљу ефикаснијег функционисања система заштите потрошача и јединственог информационог система заштите потрошача ради се на јачању правног оквира,
даљим усклађивањем са прописима ЕУ кроз вођење Преговарачке групе 28 - Заштита потрошача и заштита здравља (ПГ 28), као и на унапређењу и изградњи
институционалног оквира кроз јачање капацитета Министарства (Сектора за заштиту потрошача) и других носилаца заштите потрошача. На овај начин ће бити
обезбеђена адекватна подршка покретању и вођењу поступка заштите колективног интереса потрошача, унапређењу механизама за вансудско решавање
потрошачких спорова, као и унапређењу нивоа знања свих актера у области заштите потрошача (путем интернет странице, едукативних кампања и радионица).
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Циљ 1: Даље јачање правног и институционалног оквира заштите потрошача
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

78%

30%

50%

60%

1. Проценат извршења
Акционог плана за
реализацију Стратегије
заштите потрошача за
период 2019-2024. године
Koментар: С обзиром да је
заштита потрошача
мултидисциплинарна
област и да реализација
одређених мера зависи и/или
од других носилаца заштите
потрошача, неопходна је
појачана координација и
сарадња релевантних
институција како би се
остварило повећање
процента извршења
Акционог плана. Базна
вредност индикатора се
односи на проценат
извршења Акционог плана за
реализацију Стратегије
заштите потрошача за
период 2013-2018. године,
док је за 2019. годину
предвиђено доношење
Стратегије заштите
потрошача за период 20192024. године. Имајући у виду
се тренутно ради на изради
стручне основе за припрему
Стратегије, није могуће
прецизно предвидети
проценат реализације
Акционог плана за 2019.
годину.
Извор верификације: Извор
верификације: Извештај о
раду МТТТ; Извештаји
надлежних институција и
партнера у спровођењу
Акционог плана о
реализованим мерама.

Проценат

2016

Програмска активност: 0007 - Подршка програмима удружења потрошача
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Закон о заштити потрошача; Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења; Стратегија заштите потрошача за период 2019- 2024. годинa; Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских
заједница и њихових држава чланица, и Републике Србије
Опис: Овом програмском активношћу се врши финансирање или суфинансирање програма евидентираних удружења потрошача, а који обухватају активности
пружања информација, едукације, савета и правне помоћи потрошачима, као и спровођење независних истраживања. Све ове активности идентификоване су
Законом о заштити потрошача, као кључне за спровођење и унапређење политике заштите потрошача. Пружањем подршке овим програмима, односно јачањем
капацитета удружења потрошача, обезбедиће се већи ниво заштите права и интереса потрошача, виши ниво информисаности, знања и свести потрошача и јавности
о потрошачким правима и политици заштите потрошача. Додатно, реализацијом ових програма доприноси се јачању позиције потрошача и невладиног сектора у
области заштите потрошача. Додељивање финансијских средстава удружењима потрошача спроводи се на основу конкурса за финансирање програма од јавног
интереса у области заштите потрошача. Финансирањем програма се омогућава одрживост удружења и континуитет у њиховом раду, што их чини препознатљивим и
релевантним актером у овој области, како за потрошаче, тако и за трговце.

Циљ 1: Јачање капацитета удружења потрошача
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број ангажованих
лица/број ангажованих
лица женског пола на
реализацији програма
удружења потрошача
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји удружења
потрошача о реализацији
програма

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

27/14

30/15

32/16

34/17

Број

2016

7

8

9

10

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

17.000

18.000

19.000

2. Број подржаних
удружења потрошача

Koментар: Извор верификације:
Извештаји удружења
потрошача о реализацији
програма

Циљ 2: Подизање нивоа информисаности потрошача и јавности о правима и интересима потрошача
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број решених приговора
потрошача
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји удружења
потрошача о реализацији
програма

Број

2016

16,394

Програмска активност: 0008 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
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Правни основ: Закон о министарствима;
Закон о буџетском систему;
Закон о рачуноводству;
Закон о ревизији;
Закон о буџету РС;
Закон о јавним набавкама;
Закон о јавној својини;
Закон о државној управи;
Закон о државним службеницима;
Закон о платама државних службеника и намештеника;
Закон о општем управном поступку;
Закон о управним споровима;
Закон о привредним друштвима;
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
Закон о заштити података о личности;
Закон о заштити узбуњивача.
Опис: У оквиру програмске активности спроводе се процеси и поступци којима се планирају и извршавају расходи корисника програма утврђених Законом о буџету,
Финансијским планом и Планом јавних набавки МТТТ за текућу годину; врши се припрема Плана извршења буџета, спровођење поступка јавних набавки добара и
услуга и праћење реализације истих; креирање захтевa за извршење плаћања по одобреним апропријацијама и обрада периодичних извештаја о њиховом
извршењу; успоставља финансијско управљање и контрола као интегрисани систем који спроводи политике; израда интерних процедура и активности са задатком
да се обезбеди пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, као и економично,
ефикасно и сврсисходно коришћење буџетских средстава. Програмска активност омогућава правну, финансијску и стручну подршку приликом планирања и
реализације свих програма МТТТ предвиђених Законом о буџету Републике Србије и Финансијским планом МТТТ.

Циљ 1: Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

/

-

/

/

/

1. Koментар: Извор верификације: -

Програмска активност: 0009 - Кooрдинaциja пoслoвa eврoпских интeгрaциja, упрaвљaњe прojeктимa и уређење законодавног оквира
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Споразум о стабилизацији и придруживању,
Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА)
Опис: У Одељењу за нормативне и управне послове обављaју се послови који се односе на: израду нацрта закона и других прописа и њихово усаглашавање са
прописима и стандардима Европске уније и Светске трговинске организације из делокруга Министарства; израђује измене и допуне закона и других прописа из
области надлежности Mинистарства,а на основу извештаја и анализа о примени прописа које надзире надлежна инспекција;извршавање обавеза Министарства у
вези спровођења Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију; реализацију реформских докумената Владе; припрему мишљења о
нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи;вођење другостепеног управног поступка и доношења коначних решења по жалбама
изјављеним на решења тржишних и туристичких инспектора као и други послови из ове области. Одељење за европске интеграције и управљање ЕУ и другим
међународним пројектима обављањем редовних активности у процесу приступања земље Европској унији и реализацијом пројеката који се финансирају из
фондова ЕУ и средстава билатералних донатора, доприноси ефикасном испуњењу преузетих обавеза и коришћењу могућности које се пружају у овој фази ЕУ
интеграције. Након аналитичког прегледа законодавства (скрининга), отварање преговора са EУ за преговарачке подгрупе које су у надлежности МТТТ (ПГ 3, 8 и 28)
су приоритетни послови у наредном периоду. У циљу преношења позитивне праксе и искустава у процесу европских интеграција и реализације вишекорисничких
ИПА пројеката, Одељење спроводи низ редовних активности на унапређењусарадње са земљама региона и чланицама ЕУ, успостављањем и развијањем мреже
контаката са сродним министарствима и институцијама. Такође, кроз информативну и едукативну кампању усмерену на домаћу јавност и економске субјекте,
настоји да подигне ниво знања и суштинско разумевање процеса европских интеграција из области трговине, телекомуникација и туризма. Одељење утврђује
методологију и унутрашње процедуре за ефикасно
програмирање и спровођење пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и врши њихову контролу и
оцену. Прати извршавање обавеза у оквиру децентрализованог система управљања фондовима ЕУ и спровођење мера неопходних за успостављање и
одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ. Врши контролу извештавања о програмирању и спровођењу пројеката. Да би се послови у
области европских интеграција могли успешно обављати, неопходно је наставити јачање административних капацитета.
Циљ 1: Обезбеђење ефикасне координациjе послова европских интеграција из надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Проценат реализације
Националног програма за
усвајање правних тековина
ЕУ (НПАА)
Koментар: Спроведене
обавезе и активности
предвиђене НПАА за период
2018 – 2021 и ССП–ом, у
областима у надлежности
МТТТ.
Извор верификације:
Годишњи извештај ЕК о
напретку; Извештај о
спровођењу НПАА (20182021); извештаји МТТТ

Проценат

2018

80%

Циљ 2: Успешно програмирање и спровођење пројеката финансираних из ЕУ фондова и других извора
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број одобрених и
спроведених пројеката
Koментар: Односи се на
одобрене предлоге
пројеката за ИПА
програмски циклус 2018,
2019 и 2020., као и
спроведене планиране
активности текућих
пројеката у оквиру ИПА 2013
и 2014, 2016, 2017,2018 и
програма прекограничне
сарадње.
Извор верификације:
Извештаји пројеката,
извештаји МТТТ о раду

Број

2018

8
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Циљна вредност у 2021.
год.

85%

95%

98%

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

9

9

9

Пројекат: 7023 - ИПА 2014 - Сектор конкурентности
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Споразум о стабилизацији и придруживању;
Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА);
Закон о заштити конкуренције.
Опис: Главни корисник и носилац овог пројекта је Министарство трговине, туризма и телекомуникација, а крајњи корисник Комисија за заштиту конкуренције (КЗК).
Пројекат треба да допринесе даљем развоју и јачању конкуренције у Србији, како би се подигао ниво конкурентности на тржишту Србије и ојачао утицај приватног
сектора на српску економију. Сврха: Даље усаглашавање домаћег законодавства у области конкуренције са правним тековинама ЕУ, обезбеђење ефективне
примене и спровођења усаглашеног законодавства и подизање свести релевантних актера (судство, тржишни регулатори, итд.) о регулативи и политици
конкуренције.

Циљ 1: Постизање даље усклађености националног законодавства у области конкуренције са правним тековинама ЕУ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Израђени предлози
најмање 3 прописа
Koментар: Спроведене
обавезе и активности
предвиђене НПАА за 2018.
годину и ССП–ом, у
областима у надлежности
МТТТ
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
пројекта, Извештај о раду
Владе; Извештај о напретку

Циљна вредност у 2020 год.

Број

2018

0

2

1

Број

2018

0

1

1

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Урађене најмање 2
секторске анализе
Koментар: Анализе у
области политике
кокуренције, укључујући
анализу легислативе у
конкретном сектору
(индикативна листа
сектора укључује осигурање
и друге финансијске услуге,
трговину на мало,
енергетику, итд.).
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
пројекта

Циљ 2: Унапредити капацитете КЗК, судства, државних службеника и тржишних регулатора за примену и спровођење правила конкуренције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Организовано најмање
30 тренинга/обука
Koментар: За запослене у
КЗК, МТТТ, регулаторним
телима, судству
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
пројекта, Евалуације обука и
спискови учесника

Циљна вредност у 2020 год.

Број

2018

0

16

40

Број

2018

0

3

2

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Организовано најмање 5
обука за представнике
судства, тржишних
регулатора, државних
службеника релевантних
министарстава, пословних
удружења и студијских
послова за представнике
КЗК
Koментар: спроведене
студијске посете са циљем
стицања увида у примену
права конкуренције ЕУ, као и
националног права
конкуренције од стране
релевантног тела за
заститу конкуренције
државе чланице ЕУ.
Извор верификације:
Извештај о спровођењу
пројекта, евалуација обука,
извештаји са службених
путовања и спискови
учесника

Пројекат: 4004 - ИПА 2013 Даљи развој заштите потрошача у Србији
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Закон о заштити потрошача.
Опис: Кроз реализацију Твининг пројекта ИПА 2013 Даљи развој заштите потрошача у Србији ће се даље развијати капацитети за спровођење политике заштите
потрошача у Србији, кроз даље унапређење законодавног и стратешког оквира заштите потрошача. У оквиру Пројеката ће се спроводити активности у циљу даљег
јачања институционалних капацитета у области заштите потрошача за потребе ефикасног спровођења предприступних преговора и испуњења захтева за чланство
наше земље у ЕУ. Кроз радионице ће бити унапређена знања у области заштите колективног интереса потрошача у циљу отклањања непоштене пословне праксе и
неправичних уговорних одредби у потрошачким уговорима, као и веће информисаности привреде о обавезама које имају у области заштите потрошача. У оквиру
пројекта ће бити спроведене едукативне и информативне кампање.
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Циљ 1: Даљи развој заштите потрошача унапређењем капацитета за спровођење политике заштите потрошача
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100/50

-

-

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2

-

-

1. Број обучених особа/
Број обучених особа
женског пола
Koментар: Обуке, које су
намењене особама из
Сектора за заштиту
потрошача, удружења
потрошача, инспекцијских
органа и других релевантних
институција из области
заштите потрошача, ће се
вршити кроз радионице и
студијске посете. Спрводе
се ради подизања нивоа
знања и размене искуства из
области заштите
потрошача, посебно на
заштити колективних
интереса потрошача, у
циљу отклањања
непоштене пословне праксе
и неправичних уговорних
одредби у потрошачким
уговорима.
Извор верификације:
Извештај о раду МТТТ

Број

2016

0

Циљ 2: Унапређење заштите права и интереса потрошача побољшањем законодавног оквира
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број донетих прописа и
докумената из области
заштите потрошача
Koментар: Планирана је
измена и допуна Закона о
заштити
потрошача/израда новог
закона, као и доношење нове
Стратегије за заштиту
потрошача за период 20192024 године.
Извор верификације:
Извештај о раду МТТТ

Број

2016

0

Пројекат: 7061 - ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Споразум о стабилизацији и придруживању;
НПАА.
Опис: Портал Јединствене електронске контактне тачке је државни портал на српском и енглеском језику на коме се могу наћи сви неопходни кораци за почетак и
обављање услужних делатности које су предмет Директиве о услугама. Предуслов за прикупљање података који ће бити доступни на порталу је пресликавање свих
административних поступака релевантних за пружање и коришћење услуга које су предмет Директиве о услугама и, уколико буде потребно, поједностављење
најкомплекснијих или најтежих. За успостављање портала је неопходно спровести два сета активности: 1. техничко успостављање портала ЈЕКТ-а и 2. припрема
садржаја који ће бити доступан на порталу ЈЕКТ-а. Значајно поједностављење администартивних поступака и добијање информација преко ЈЕКТ-а представљаће
напредак и повећати економску активност у Републици Србији, пошто ће регулаторни амбијент, захтеви и оптерећења пружаоцима и примаоцима услуга бити
умањени.

Циљ 1: Успостављен портал Јединствене електронске контактне тачке на коме се могу наћи сви неопходни кораци за почетак и обављање услужних делатности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Идентификовани
неопходни кораци за
почетак и обављање 30
услужних делатности (које
су предмет Директиве о
Да/Не
2016
Не
Да
Да
услугама)

Циљна вредност у 2021.
год.

Да

Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду МТТТ,
Извештај о реализацији
пројекта

2. Успостављен портал
Јединствене електронске
контактне тачке
Koментар: Портал ће бити
успостављен на основу
техничке спецификације
дефинисане преко ИПА
пројекта.
Извор верификације:
Извештај о раду МТТТ,
Извештај о реализацији
пројекта

Да/Не

2016

Не

Да

Да

Да

Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Споразум о стабилизацији и придруживању;
Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније, прекограничне сарадње Србија - Хрватска.
Опис: Успостављање и развој функционалне мреже локалних дигиталних заједница. Стварање повољних услова за развој ИТ индустрије и предузетништва и
њиховог правилног коришћења као генератора иновационих капацитета и ефикасног алата за повећање укупне конкурентности економије програмске области.

Циљ 1: Развој функционалне мреже локалних и дигиталних заједница
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

3

7

1. Број промотивних
догађаја
Koментар: Спроведен
промотивни догођај у
региону.
Извор верификације:
Полугодишњи извештаји
пројекта

Број

2018

444

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 7064 - ИПА 2011 - Програм прекограничне сарадње Србија - Хрватска, Прекогранична XBIT - ИТ мрежа за конкурентност, иновативност и предузетништво
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Споразум о стабилизацији и придруживању;
Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније, прекограничне сарадње Србија - Хрватска.
Опис: Успостављање и развој функционалне мреже локалних дигиталних заједница. Стварање повољних услова за развој ИТ индустрије и предузетништва и
њиховог правилног коришћења као генератора иновационих капацитета и ефикасног алата за повећање укупне конкурентности економије програмске области.

Циљ 1: Развој функционалне мреже локалних и дигиталних заједница
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

3

7

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број промотивних
догађаја
Koментар: Спроведен
промотивни догођај у
региону.
Извор верификације:
Полугодишњи извештаји
пројекта

Број

2018

Пројекат: 7070 - ИПА 2016 - Подршка у форми твининг пројекта
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача
Правни основ: Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине,
Закон о оптичким дисковима.
Опис: Пројекат је намењен јачању капацитета тржишне инспекције за спровођење права интелектуалне својине, нарочито у делу продаје кривотворене робе путем
интернета, повезаности кривотворених са опасним производима, унапређења базе података о прекршиоцима у циљу размене и обједињавања информација међу
органима спровођења и унапређење методологије израчунавања финансијских ефеката кривотворења на привреду и друштво Републике Србије и примени
најбољих пракси ЕУ увођењем и посебних приручника за органе спровођења.
Циљ 1: Усклађивање праксе органа спровођења са најбољим праксама ЕУ и подизање свести о штетности кривотворења по друштво
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Израђени
Приручници/Смернице за
оперативно поступање
тржишне инспекције
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду СТИ и
Извештај тела за
координацију

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Комад

2017

1

4

5

-

Број догађаја

2017

0

2

1

-

2.Национални/регионални
догађаји са циљем
подизања свести грађана
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду СТИ и
Извештај тела за
координацију

Програм: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Сектор: 15 - Економска и развојна политика
Опис: Туризам представља једну од најдинамичнијих привредних грана. Улагања у ову привредну грану могу се брзо повратити, под услово да изградњу неопходне инфраструктуре и
супраструктуре прати и адекватан избор туристичких производа који ће бити понуђени на домаћем и страном туристичком тржишту, као и адекватан избор маркетинг микса који ће
презентовати туристичку понуду. Истовремено, потребно је вршити и надзор над радом привредних субјеката који делатност обављају у области туризма у циљу обезбеђења законитости
њиховог рада, боље примене прописа и спречавања рада нерегистрованих субјеката.
Циљ 1: Интензивирње туристичког промета
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број долазака туриста

2017

3.085.866

3.550.000

3.700.000

4.000.000

Мил.ЕУР

2017

1.180

1.380

1.500

1.650

1. Број долазака туриста
Koментар: Извор верификације: РЗС

2. Остварен девизни прилив
Koментар: Извор верификације: НБС

Програмска активност: 0004 - Туристичка инспекција
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ:
1.Закон о туризму
2. Закон о инспекцијском надзору
Закон о јавним скијалиштима
4. Закон о заштити потрошача
5. Закон о привредним друштвима
6.Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму
7. Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине
8. Посебне узансе у туризму, и
Подзаконски акти (19 Правилника и 4 Уредбе)
Стратешки основ:
- Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. – 2025.
- Споразум о стабилизацији и придруживању ЕУ
- Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018
- Стратегија реформе државне управе у Републици Србији

3.
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Опис: Програмском активношћу обухваћена је припрема и вршење инспекцијског надзора привредних субјеката и нерегистрованих субјеката који пружају услуге у
туризму, превентивно деловање туристичке инспекције: организовање трибина у циљу едукације привредних субјеката, струковних удружења у вези примене
прописа, организовање едукација инспектора и спровођење саветодавних посета. Организовање дежурства у приоритетним дестинацијама у сезони кад су ове
услуге највише заступљене (планински центри, бање и манифестације), као и доношење решења и подношење прекршајних налога и пријава на основу извршених
надзора.
Циљ 1: Осигурање законитости и безбедности пословања и поступања надзираних субјеката у области туризма
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Однос извршених
редовних и ванредних
надзора
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о раду
туристичке инспекције

2. Проценат надзора са
утврђеним
неправилностима
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду
туристичке инспекције

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Проценат

2017

21,03%

20%

20%

20%

Проценат

2017

18,72%

10%

10%

10%

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

985

300

300

300

Циљ 2: Боља примена прописа из области туризма
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број извршених
саветодавних посета у
оквиру превентивног
деловања туристичке
инспекције

Број

Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду
туристичке инспекције

Програмска активност: 0005 - Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму,
Стратегија развоја туризма.
Опис: Основ за унапређење туризма представља изградња комуналне и туристичке инфраструктуре у туристичким местима, а након тога изградња супраструктуре
која ће задовољити потребе туриста. У циљу унапређења турустичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама врши се
финансирање/суфинансирање пројеката развоја туризма Такође, у истом циљу врши се суфинансирање пројеката за подстицање квалитета туристичке понуде које
реализују привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у области туризма, као и регистрована пољопривредна газдинства.
Финансијска подршка реализацији ових пројеката се пружа додељивањем кредита.
Циљ 1: Унапређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број подржаних
пројеката
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду Сектора за
туризама

Број подржаних пројеката

2017

53

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

55

55

55

Програмска активност: 0006 - Подршка раду ЈП „Скијалишта Србије”
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму,
Закон о јавним скијалиштима,
Стратегија развоја туризма.
Опис: Основ за унапређење туризма представља изградња комуналне и туристичке инфраструктуре у туристичким местима, а након тога изградња супраструктуре
која ће задовољити потребе туриста. С тим у вези, потребна су улагања у планинске центре. У циљу обезбеђења услова за функционисање Ски центра "Брезовица"
даје се подршка ЈП Скијалишта Србије. Средства су намењена за исплату зарада запослених у Ски центру "Брезовица".

Програмска активност: 0007 - Подршка раду ЈП „Стара планина”
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму,
Стартегија развоја туризма.
Опис: Основ за унапређење туризма представља изградња комуналне и туристичке инфраструктуре у туристичким местима, а након тога изградња супраструктуре
која ће задовољити потребе туриста. У циљу унапређења турустичке дестинације Стара планина - Јабучко равниште даје се подршка ЈП Стара планина.

Циљ 1: Повећање квалитета туристичке понуде у оквиру туристичког центра Јабучко равниште
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број гостију у хотелу
Стара планина на
годишњем нивоу
Koментар: Извор верификације: ЈП
Стара планина и СП Ресорт
д.о.о.

2. Просечан број радно
ангажованих у хотелу Стара
планина
Koментар: Извор верификације:
Извештаји СП Ресорт д.о.о.
и НСЗ

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број гостију

2017

47.868

48.900

49.300

49.800

Број радно ангажованих
лица

2017

100

105

110

110
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Циљ 2: Текуће одржавање изграђених инфраструктурних пројеката и перманентне исправности опреме, уређаја и система, као и унапређење нивоа безбедности стратешких објеката
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Количина испоручене
пијаће воде
Koментар: Извор верификације:
Евидентирана мерења,
интерни записници ЈП Стара
планина и квартални
извештај о количини
захваћене воде који се
достављају Републичкој
дирекцији за воде

Кубни метри

2017

21.201

21.400

21.800

22.300

Кубни метри

2017

17.713

17.900

18.100

18.700

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

10

10

-

2. Количина пречишћене
отпадне воде
Koментар: Извор верификације: ЈП
Стара планина- Извештај о
измереној количине
испуштене воде на излазу из
постројења за
пречишћавање, који се
доставља квартално и
годишње Републичкој
Дирекцији за воде

Циљ 3: Повећање смештајног капацитета и побољшање понуде ванпансионске потрошње
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Повећање смештајног
капацитета
Koментар: Извор верификације:
Извештаји МТТТ

Комада

2018

Програмска активност: 0008 - Подршка раду „Тврђава Голубачки град” д.о.о.
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму,
Стратегија развоја туризма Републике Србије.
Опис: „Тврђава Голубачки град“ д.о.о. се бави развојем туризма Републике Србије и представља облик управљања истоименим туристичким простором. „Тврђава
Голубачки град“ д.о.о. врши функцију очувања и развоја туристичког простора. Како је „Тврђава Голубачки град“ д.о.о. део Доњег подунавља, потребно је да се
развој туризма тог региона планира у сарадњи са осталим партнерима из јавног и приватног сектора, како би се постигао максималан ефекат. Ово подручје, према
Стратегији развоја туризма Републике Србије и Мастер плану Доње подунавље, има велики потенцијал у наредном периоду. Просторна културно-историјска и
природна целина Голубачки град је јединствена и недељива функционална целина природних (резерват природе Голубачки град) и створених ресурса
(средњевековна тврђава и археолошко налазиште поред саме тврђаве) и вредности од значаја за туризам, простор који због својих карактеристика, вредности и
приоритетне туристичке намене је добио посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите. На основу Закона о туризму Влада Републике Србије је 3.
јуна 2011. године прогласила ову целину Туристичким простором „Тврђава голубачки град“. Основну туристичку атракцију Туристичког простора чини непокретно
културно добро –средњовековна тврђава „Голубачки град“. У првој фази функционисања у периоду од 2014-2017. године, потребно је да Друштво преузме активну
улогу инцијатора развоја, односно да доведе до краја:
-инфраструктурно опремање локације, као и да крене у аквизицију инвеститора/ партнера који ће бити будући кључни интересни субјекти и који ће се природно
укључивати у управљачку структуру простора. У том периоду Друштво ће вршити инвеститорска права и послове организовања и обављања стручних послова
развоја, планирања, пројектовања, изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације, инвестиционог и текућег одржавања објеката, опреме и инсталација,
опремања и заштите средњовековне „Тврђаве Голубац“, организовања стручног надзора над изградњом и постављањем сигнализације, опремања и уређења
грађевинског земљишта комуналном, линијском, саобраћајном и другом инфраструктуром а у складу са важећим планским документима и Одлуком о проглашењу
туристичког простора „Тврђава Голубачки град“
- почетак функционисања (2017) Комплекса (делимично
завршеног) као туристичке дестинације и пријем посетилаца.
У другој фази након 2017. године, односно од 2018. године па надаље започиње процес развоја Комплекса као туристичке дестинације чији су основни циљеви:
предузимање свих потребних мера на остваривању неопходних претпоставки за спровођење предложеног концепта развоја туризма у оквиру Туристичког простора

Циљ 1: Успостављање и развој туристичке понуде Комплекса Тврђаве Голубачки град као туристичке дестинације у контексту укупне туристичке понуде Голупца и Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број посетилаца
Комплекса
Koментар: Извор верификације:
Извештај „Тврђава
Голубачки град“ д.о.о.

2. Инфраструктурно
опремање и стављање у
функцију осталих атракција
у Комплексу(шетне стазе,
видиковци...)
Koментар: Извор верификације:
Извештај „Тврђава
Голубачки град“ д.о.о.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број посетилаца

2017

63.000

80.000

90.000

100.000

Проценат

2017

30%

40%

60%

80%

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Унапређење туристичке понуде општине Голубац кроз реализацију пројекта ревитализације и конзервације Голубачке тврђаве
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Степен реализације
пројекта ревитализације и
конзервације Голубачке
тврђаве
Проценат
2017
70%
100%
Koментар: Извор верификације:
Извештај Тврђава Голубачки
град д.о.о.

Програмска активност: 0009 - Подршка раду „Парк Палић” д.о.о.
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму,
Стратегија развоја туризма Републике Србије.
Опис: Oснов за унапређење туризма представља изградња комуналне и туристичке инфраструктуре у туристичким местима, а након тога изградња супраструктуре
која ће задовољити потребе туриста. У циљу унапређења туристичке инфраструктуре и супраструктуре у туристичкој дестинацији Палић даје се подршка „Парк
Палић“ д.о.о. ради побољшања и унапређења стварања услова за развој бањског туризма, реконструкције водоводне мреже и реконструкције и адаптације
винотеке и ресторана.
Циљ 1: Завршетак реконструкције Мола на Мушком штранду у оквиру развоја и унапређења бањског туризма
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Назив индикатора
1. Степен изградње и
реконструкције објеката
неопходних за развој
бањског туризма
Koментар: Извор верификације:
Извештај Парк Палић д.о.о.

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Проценат

2017

0%

100%

Проценат

2017

0%

100%

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Степен реализације
пројекта
Koментар: Извор верификације:
Извештај Парк Палић д.о.о.

Циљ 2: Унапређење туристичке понуде и побољшање услова за конгресни туризам кроз реконструкцију и адаптацију винотеке и ресторана у објекту Велика тераса
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Степен реализације
пројекта
Koментар: Извор верификације:
Извештај Парк Палић д.о.о.

2. Степен реконструкције и
адаптације винотеке и
ресторана у објекту Велика
тераса
Koментар: Извор верификације:
Извештај Парк Палић д.о.о.

Проценат

2017

0%

0%

100%

Проценат

2017

0%

0%

100%

Циљ 3: Стварање услова за привлачење инвеститора кроз реконструкцију водоводне мреже од хотела Президент до западне обале језера Палић
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Степен реализације
пројекта
Koментар: Извор верификације:
Извештај Парк Палић д.о.о.

2. Степен реконструкције
водоводне мреже од
хотела Президент до
западне обале језера
Палић

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Проценат

2017

0%

0%

0%

100%

Проценат

2017

0%

0%

0%

100%

Koментар: Извор верификације:
Извештај Парк Палић д.о.о.

Програмска активност: 0010 - Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму,
Стратегија развоја туризма Републике Србије.
Опис: У циљу промоције туристичких производа и туристичких простора Србије и подстицања рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређења и
реализације статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и едукације и тренинга у туризму врши се суфинансирање пројеката развоја туризма.

Циљ 1: Унапређење туристичких призвода
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број посетилаца
едукација и тренинга у
туризму које су
суфинансиране
Koментар: Извор верификације:
Извештај корисника
подстицаја о реализацији
пројекта

2. Број посетилаца
едукација и тренинга у
туризму које су
суфинансиране
Koментар: Извор верификације:
Извештај корисника
подстицаја о реализацији
пројекта

3. Број посетилаца
манифестација које су
суфинансиране

Koментар: Извор верификације:
Извештај корисника
подстицаја о реализацији
пројекта

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број посетилаца едукација
женског пола

2017

2.896

3.100

3.200

3.300

Број посетилаца едукација
мушког пола

2017

1.548

1.650

1.700

1.750

Број посетилаца
манифестација

2017

4.669.408

4.700.000

4.750.000

4.800.000

Програмска активност: 0011 - Подршка раду Туристичке организације Србије
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму, Стартегија развоја туризма.
Опис: Кроз ову програмску активност се даје подршка раду Туристичке организације Србије (ТОС) која обавља послове промоције туризма, координације
активности туристичких организација, привредних и других субјеката у туризму на територији Републике Србије. Додатно ТОС врши организовање истраживања
туристичких тржишта за потребе промоције туризма Републике Србије; истраживање међународног, домаћег и прекограничног тржишта у области туризма;
обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности Србије (штампане публикације, аудио и видео промотивни
материјал, online средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд.); прикупљања свих врста
туристичких информација ради обавештавања јавности као и састављања и објављивања туристичког календара; оснивања и организовања туристичких
представништава у иностранству и информативних центара у земљи, самостално или у сарадњи са другим субјектима; сарадње са националним туристичким
организацијама других земаља, међународним и регионалним организацијама у области туризма и предлагања мера за учешће у мултинационалним и регионалим
програмима и пројектима промоције туризма; утврђивања јединствених стандарда уређења, опреме и услуга у туристичко-информативним центрима на територији
Републике Србије; као и друге активности у складу са законом, оснивачким актом и статутом.
Циљ 1: Креирање и унапређење маркетинг и промотивног система Србије као туристичке дестинације на међународном, регионалном и домаћем тржишту
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Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број догађаја

2017

85

150

160

170

Број публикованих
информација

2017

9.205

9,300

9,700

9,800

1. Број организованих
догађаја
Koментар: Извор верификације:
Извештај Туристичке
организације Србије

2. Број публикованих
информација о Србији као
дестинацији
Koментар: Извор верификације:
Извештај Туристичке
организације Србије

Циљ 2: Креирање система маркетиншких и промотивних комуникација kа крајњим потрошачима (туристима), посредницима у туризму (страни и домаћи туроператери и туристичке агенције) и
медијима (домаћим, страним и специјализованим)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број новинара и
организатора путовања
Koментар: Број новинара и
2017
515
520
520
520
Извор верификације:
организатора путовања
Извештај Туристичке
организације Срби

2. Број организованих тура
упознавања и инспекција
дестинације
Koментар: Извор верификације:
Извештај Туристичке
организације Србије

Број тура

2017

99

101

103

105

Програмска активност: 0012 - Истраживање тржишта, управљање квалитетом, унапређење туристичких производа и конкурентности у туризму
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму,
Стратегија развоја туризма.
Опис: У Сектору за туризам обављају се послови државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање развоја туризма и
комплементарних делатности; развој, проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од значаја за туризам; послове од
посебног значаја за развој туризма; категоризацију туристичких места; спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних и других услова за подстицање
развоја туризма; промоцију туризма у земљи и иностранству; таксе, накнаде и пенале у туризму; имовинско-правне послове у туризму; унапређење система
вредности и конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и развој туристичког информационог система; услове и начин обављања
делатности туристичких агенција; угоститељску делатност; наутичку делатност; ловно-туристичку делатност, као и пружање услуга у туризму; уређење, одржавање и
опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту; уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним
купалиштима.

Пројекат: 4003 - Ваучери за интензивирање коришћења туристичке понуде Републике Србије
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму,
Стратегија развоја туризма Републике Србије.
Опис: У циљу интензивирања коришћења постојеће туристичке понуде у Републици Србији и умањења девизног одлива, дају се подстицаји одређеним категоријама
грађана Србије чиме се стимулише боравак домаћих туриста у Републици Србији и утиче на продужење просечног броја ноћења домаћих туриста у Републици
Србији.
Циљ 1: Интензивирање коришћења туристичке понуде Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број остварених ноћења
домаћих туриста кроз
ваучере
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства трговине,
туризма и телекомуникација

Број остварених ноћења

2017

626.133

680.000

618.000

618.000

Број поднетих захтева

2017

91.078

100.000

90.000

90.000

2. Број поднетих захтева за
ваучере
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду
Министарства трговине,
туризма и телекомуникација

Пројекат: 7051 - Подршка одржавању ЕГЗИТ фестивала
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму, Стартегија развоја туризма, Меморандум о разумевању потписан између Владе РС и Фондације EXIT 05 број: 332-3212/2016-2 од 1.
априла 2016. године.
Опис: У циљу реализације ЕГЗИТ фестивала, који представља један од најважнијих туристичких брендова Републике Србије, опредељују се средства подршке
одржавању овог фестивала.

Циљ 1: Унапређење туристичке понуде Републике Србије кроз реализацију ЕГЗИТ фестивала
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број посетилаца ЕГЗИТ
фестивала
Koментар: Извор верификације:
Извештај Фондације EXIT

Број посетилаца

2017

215.000

Пројекат: 4004 - Подстицаји унапређењу рецептивне туристичко-угоститељске понуде
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
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Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

225.000

230.000

235.000

Правни основ: Закон о туризму,
Стартегија развоја туризма.
Опис: У циљу унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде и интензивирања коришћења туристичке понуде у Републици Србији и повећања броја
страних туриста и девизног прилива, дају се подстицаји туристичким агенцијама. Подстицаји се дају туристичким агенцијама, организаторима туристичког путовања,
као начин подршке за промотивне и маркетиншке активности које су неопходне за достизање потребног нивоа промета страних туриста. Ова мера спроводи се кроз
доделу средстава туристичким агенцијама, по организацији довођења туристичких група од најмање 15 страних туриста, са боравком од најмање три ноћења, на
територији Републике Србије.
Циљ 1: Интензивирање рецептивне туристичко-угоститељске понуде
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број долазака страних
туриста у агенцијском
аранжману
Koментар: Извор верификације: РЗС

2. Број ноћења страних
туриста у агенцијском
аранжману
Koментар: Извор верификације: РЗС

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број долазака страних
туриста

2017

36.799

38.000

39.000

40.000

Број ноћења страних
туриста

2017

115.104

118.940

122.070

125.200

Пројекат: 5001 - Изградња гондоле у Београду
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма
Правни основ: Закон о туризму,
Стратегија развоја туризма.
Опис: Увођење нове туристичке понуде и новог вида саобраћаја у граду Београду чија ће реализација директно утицати на побољшање повезаности значајних
тачака и подручја града, и то побољшање повезаности преко реке Саве, а превасходно између Новог Београда и старог дела града. Изградњом гондоле обезбедио
би се нови вид транспорта путника у граду који би представљао нови садржај и квалитет у простору, а уједно и допуну система јавног превоза у Београду.

Циљ 1: Увођење новог вида транспортног превоза у туристичкој понуди града Београда-Гондола Ушће-Калемегдан
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Проценат завршености
пројекта
Koментар: Извор верификације:
Извештај ЈП „Скијалишта
Србије“

Проценат

2017

0

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100%

-

0%

ГЛАВА 32.1 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
Опште образложење корисника:
У складу са чланом 27. став 6 Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 44/10, 60/13 - УС и 62/14) средства за Буџетски фонд чине разлику прихода и расхода утврђеним
годишњим финансијским извештајем Републичке агенције за електронске комуникације, и као наменски јавни приход користе се преко министарства надлежног за послове телекомуникација и
информационог друштва. Средства Буџетског фонда намењена су за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у складу са
стратегијама развоја у области електронских комуникација и информационог друштва, другим актима и прописима из тих области, уговорима, као и међународним уговорима чији је потписник
Република Србија.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
Сектор: 07 - Саобраћај и комуникације
Главни носилац: 14830 - МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Програмска активност: 0009 - Широкопојасна комуникациона инфраструктура
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
Правни основ: Закон о електронским комуникацијама,
Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији у периоду од 2010. до 2020. године,
Стратегије развоја мрежа нове генерације до 2023. године
Опис: Ова програмска активност треба да допринесе унапређењу широкопојасне комуникационе инфраструктуре кроз изградњу недостајуће приступне
инфраструктуре у насељима и повезивање јавних установа на широкопојасну мрежу.
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Циљ 1: Изградња приступне мреже у насељима
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

0

3

4

4

Км

2016

0

90

120

120

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број насеља у којима је
изграђена приступна
мрежа
Koментар: Извор верификације:
Извештаји министарства о
реализацији изградње мреже

2. Дужина изграђене
приступне оптичке мреже
Koментар: у км
Извор верификације:
Извештаји о раду
министарства

Циљ 2: Повезивање јавних установа на приступну оптичку мрежу
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број образовних, научних
и културних установа које
су повезане оптичком
мрежом на АМРЕС
Koментар: Извор верификације:
Извештаји о раду
министарства

Број

2016

250

370

500

500

Број

2016

0

75

100

100

2. Укупан број установа до
којих је изграђена
приступна оптичка мрежа
Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји о раду
министарства

Програмска активност: 0010 - Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
Правни основ: Закон о електронским комуникацијама,
Стратегија развоја електронских комуникација,
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2010. године,
Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији у периоду од 2010. до 2020. године,
Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године.
Опис: Кроз ову програмску активност је предвиђено да се путем изнајмљивања веза основне и средње школе повежу на образовну и научно-истраживачку
рачунарску мрежу ''Академска мрежа Србије- АМРЕС'' и тако добију прикључак на широкопојасни интернет, а да се у самим школама и осталим установама
образовања, науке и културе постави локална бежична мрежа за приступ.
Циљ 1: Повезивање школа на АМРЕС
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број прикључених школа
изнајмљивањем
комуникационог
прикључка
Koментар: Извор верификације:
Годишњи извештај АМРЕС

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

1.557

1629

1649

1666

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

86

100

115

130

Број

Циљ 2: Опремање образовних установа бежичном локалном мрежом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број образовних установа
(без укључених основних и
средњих школа) у којима је
постављена бежична
мрежа
Koментар: Извештаји о
опремању образовних
установа
Извор верификације:
Извештаји о раду
министарства

Број

2017

Пројекат: 5001 - Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС - „Повезане школе”
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво
Правни основ: Закон о електронским комуникацијама.
Опис: АМРЕС мрежа својим корисницима (факултетима, институтима, институцијама које представљају научне базе) већ више од 7 година уназад пружа ниво
капацитета веза који је тек код малог броја комерцијалних провајдера у понуди од прошле године. Оваква ситуација је логична с обзиром на специфичне потребе
научно-истраживачке заједнице. Наредни корак у еволуцији АМРЕС мреже јесте унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже имплементацијом
технологије (DWDM) којом ће бити омогућено мултиплексирање оптичких сигнала. Овом технологијом биће омогућена интезивна прекогранична сарадња земаља у
региону јер ће инстутуцијама (АМРЕС корисницима) бити омогућена веза која је бар десетоструко већа од тренутне. Наиме, АМРЕС тренутно учествује у студији под
називом „Balcan fibre“ којом се планира међусобно повезивање академских мрежа Мађарске, Хрватске, Румуније, Бугарске и Грчке. Реализацијом тих веза Србија
постаје веома важно транспортно чвориште у региону. Централно чвориште АМРЕС мреже, до кога долазе сви најважнији линкови (нпр. веза ка Европској
академској мрежи, везе са већим бројем провајдера, везе са групом техничких факултета и универзитетском библиотеком) налази се у машинској сали (дата
центар) површине свега 32m2. Додатно, ту салу АМРЕС дели са Рачунарским центром Универзитета у Београду - РЦУБ. Та сала је недовољне величине и такво
тренутно стање угрожава оптималан рад постојеће опреме, а такође и онемогућава даље унапређење АМРЕС мреже, а самим тим и јачање научно-истраживачког
потенцијала као и обезбеђивање неопходних техничких предуслова за пружање сервиса намењених образовним и научним институцијама, као и установама
културе. Уколико би додатни простор био додељен АМРЕС у сутурену исте зграде (простор који се иначе тренутно користи за чување папирне архиве) било би
могуће проширење постојеће машинске сале од 32 m2 на око 200 m2 чиме би дугорочно биле задовољене потребе не само АМРЕС, већ и Универзитета у Београду и
Министарства просвете и науке за потребе већег броја пројеката у образовању, науци и култури. Пројекат повезане школе чија реализација и подела одговорности
између МТТТ и МПНТР је дефинисана протоколом који су у августу 2017. закључила два министарства предвиђа изградњу бежичних локалних рачунарских мрежа
као задужење МТТТ.
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Циљ 1: Опремање образовних установа бежичном локалном мрежом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

2017

0

33

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

2017

0

17

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број школа у којима је
изграђена бежична
локална рачунарска мрежа
Koментар: /
Извор верификације:
Извештај МТТ/АМРЕС о
опремању школа

ком

Циљ 2: Надоградња АМРЕС кичме DWDM опремом
Назив индикатора
Јединица мере
1. Уградња DWDM опреме
на чвориштима АМРЕС
мреже

ком

Koментар: /
Извор верификације:
Извештаји о раду АМРЕС

Пројекат: 5003 - Развој информационо - комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у РС - „Повезане школе” - Фаза II
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво

Правни основ: Стратегија развоја информационог друштва у РС до 2010. године,Акциони план за период од 2018-2019. године за спровођење стратегије развоја информационог друштва у РС за период до 2020. го
Опис: Пројекат унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре у свим основним и средњим школама у РС.
Циљ 1: Унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у свим основним и средњим школама у РС.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број школа у којима је
изграђена локална
рачунарска мрежа

Број школа

Koментар: Извор верификације:
Извештај МТТТ

2018

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

500

1.200

1,700
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Раздео 33
БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

Раздео 34
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
Опште образложење корисника:
Републички секретаријат за законодавство (у даљем тексту: Секретаријат) је посебна организација која врши стручне послове. Секретаријат обавља стручне послове који се односе на: изграђивање,
праћење и унапређење правног система; обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој нормативно-техничкој и језичкој
ваљаности; надзор над објављивањем и старање о објављивању прописа и других аката Владе, министарстава и других органа и организација за које је то законом одређено, као и друге послове
одређене законом. Осим тога, Секретаријат припрема прописе који се односе на: државне симболе, службену употребу језика и писама, организацију и начин рада Владе и друге прописе који не
спадају у делокруг министарстава. Секретаријат активно учествује у раду свих министарстава и посебних организација, у свим фазама припреме прописа, до утврђивања предлога акта (радне верзије,
преднацрти, нацрти закона, уредбе, одлуке, правилници, упутства, закључци, уговори, споразуми, иницијативе за оцену уставности и законитости аката, амандмани и др.). Послови из делокруга
Секретаријата обављају се у пет сектора, једном одељењу и једном одсеку, ван сектора, и то:
1) Сектор за привреду;
2) Сектор за финансије;
3) Сектор за управу, рад и јавне службе;
4) Сектор за изборе и правосуђе;
5) Сектор за припрему прописа;
6) Одељење за правнотехничку редактуру превода правних тековина Европске уније и методологију израде прописа;
7) Одсек за опште послове.
Према акту о систематизацији радних места, послови из делокруга Секретаријата, обављају се у оквиру 29 радних места са 51 извршиоцем.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1606 - Изградња, праћење и унапређење правног система
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Републички секретаријат за законодавство, у складу са својим надлежностима, не пружа директне услуге грађанима и правним лицима, већ остварује контакте и непосредну сарадњу
са представницима министарстава, посебних организација и служби Владе. Надлежност секретаријата се реализује давањем мишљења надлежним министарствима и посебним
организацијама о томе да ли су нацрти закона и других прописа које ти органи припреме у сагласости са правним системом, Уставом Републике Србије и законом. Дакле, надлежност се
остварује кроз процес давања мишљења и контролу приликом обjављивања истих, као и припрему прописа који се односе на државне симболе, службену употребу језика и писма,
организацију и начин рада Владе и других прописа који не спадају у делокруг министарстава.
Циљ 1: Унапређење законодавног и институционалног оквира кроз процес давања мишљења
Назив индикатора
1. Број датих мишљења
Извор верификације: Информатор

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

број

2016

7500

7500

7500

Број дана

2016

2

2

2

2. Просечно време издавања мишљења
Извор верификације: Информатор

Програмска активност: 0001 - Надзор над процесом доношења прописа и општих аката у правном систему
Програм коме припада: 1606 - Изградња, праћење и унапређење правног система
Правни основ: Закон о државној управи
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Циљна вредност у 2021.
год.

Опис: Републички секретаријат за законодавство, у складу са својим надлежностима, не пружа директне услуге грађанима и правним лицима, већ првенствено
остварује контакте и непосредну сарадњу са представницима министарстава, посебних организација и служби Владе. Надлежност секретаријата првенствено се
реализује давањем мишљења надлежним министарствима и посебним организацијама о томе да ли су нацрти закона и других прописа које ти органи припреме у
сагласости са правним системом, Уставом Републике Србије и законом. Дакле, надлежност се остварује кроз процес давања мишљења и контролу приликом
обајвљивања истих, као и припрему прописа који се односе на државне симболе, службену употребу језика и писма, организацију и начин рада Владе и других
прописа који не спадају у делокруг министарстава.

Раздео 35
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Опште образложење корисника:
Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се
утврђују јавне политике; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују
јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припремање предлога стратешких
докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, као и друге послове одређене законом.
Републички секретаријат за јавне политике обавља и стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне
организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; помоћ предлагачима прописа при
успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену
неефикасних прописа на републичком нивоу; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који
раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе,
као и друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0610 - Развој система јавних политика
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: У оквиру програма обављају се стручни послови који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање инцијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују
јавне политике; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују
јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припремање предлога
стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, као и друге послове одређене законом.
У програма спадају и стручни послови који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује:
давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; давање мишљења о нацрту заона и предлогу Фискалне
стратегије и стратегија развоја; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа и јавних политика током њихове примене; прикупљање
и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу; подношење иницијативе надлежним предлагачима
прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа; обављање послова
везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.
У програм спадају и припрема Предлога акционог плана за спровођење програма Владе и достављање истог на мишљење свим органима државне управе, као и праћење реализације
Акционог плана за спровођење програма Владе на основу годишњих извештаја органа државне управе, те извештавање Владе о степену реализације приоритетних циљева у утврђеном
року.

Циљ 1: Управљање системом националног планирања
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2017

73%

75%

80%

80%

ком

2017

0

1

1

1

1. Степен усклађености стратегија и
акционих планова који су усвојени у
конкретној години са усвојеном
методологијом за управљање јавним
политикама
Koментар: Примена Уредбе о методологији
управљања јавним политикама, анализи
ефеката јавних политика и прописа и
садржају појединачних документа јавних
политика, која је саставни део пакета
прописа о систему планирања, ће
допринети изради квалитетнијих
докумената јавних политика.
Извор верификације: Извештај о раду РСЈП

2. Усвајање пакета прописа о систему
планирања у Републици Србији
Koментар: Закон о планском систему у
Републици Србији и две пратеће Уредбе, ће
допринети ефикасном планирању у
Републици Србији и управљању јавним
политикама, типологији и хијерархији
планских докумената, као и
транспарентности израде докумената
јавних политика.Такође, ови прописи су
значајни и због тога што се њима спроводе
Стратегија регулаторне реформе и
унапређење система управљања јавним
политикама за период 2016-2020 године и
Акциони план за спровођење ове Стратегије.
Извор верификације: Службени гласник РС

Програмска активност: 0005 - Анализа ефеката прописа
Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика
Правни основ: Стратегија реформе јавне управе, Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе, Стратегија регулаторне реформе и унапређења
система управљања јавним политикама, Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе и унапређење система управљања јавним политикама за
период 2016 -2020. године.
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената
којима се утврђују јавне политике из области регулаторне реформе; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из области
регулаторне реформе; стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне
организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката,
обезбеђивање подршке и помоћи предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене,
прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу, подношење
иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа, обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских
капацитета за спровођење регулаторне реформе, учествовање у организовању обуке државних службеника који раде на пословима креирања и спровођења јавних
политика и пословима који су повезани са анализом ефеката прописа, као и послови стручне,административне информатичке подршке и управљања.
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Циљ 1: Побољшање квалитета анализа ефеката прописа које спроводе предлагачи и побољшање квалитета прилога анализа ефеката прописа које предлагачи прописа достављају РСЈП на мишљење
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Учешће броја нацрта
закона усаглашених са
методологијом за анализу
ефеката прописа у укупном
броју нацрта закона
достављених на мишљење
%
2017
87%
90%
90%
90%
РСЈП за које је потребно
урадити анализу
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду Рсјп

Циљ 2: Обезбеђење доступности релевантних информација о потенцијалним ефектима прописа заинтересованој јавности и доносиоцима одлука.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број АЕП прилога који су
представљени на јавним
расправама
ком
2017
3
10
10
Koментар: -

Циљна вредност у 2021.
год.

10

Извор верификације:
Интернет страна Еуправе

2. Број оnline приступа
интернет страни РСЈП у
делу где су објављена
мишљења РСЈП са
прилозима који прате
нацрте закона

ком

2017

712

1000

1200

1200

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

1

1

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

5

5

Koментар: Извор верификације: Подаци
РСЈП

Циљ 3: Успостављање јединственог информационог система за управљање јавним политикама.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Израда јединственог
информационог система за
управљање јавним
политикама

ком

2017

0

Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду РСЈП

Циљ 4: Обезбеђење кадровских капацитета за ефикасно коришћење информационог система за управљање јавним политикама.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Спроведене обуке за
коришћење
информационог система.
Koментар: број обука
2017
0
5
Извор верификације:
Извештај о раду РСЈП

Програмска активност: 0006 - Управљање квалитетом јавних политика
Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика
Правни основ: Стратегија реформе јавне управе, Акциони план за спровођење стратегије јавне управе, Пословник Владе, Стратегија регулаторне реформе и
унапређења система управљања јавним политикама за период 2016 - 2020. године, Акциони план за спровођење Стратегије регулаторне реформе.

Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких
докумената којима се утврђују јавне политике; припрему инструкција, координацију припреме и пружање стручне помоћи органима државне управе при
утврђивању приоритетних циљева и рокова за њихово остваривање, ради припреме предлога акционог плана за спровођење програма Владе; повезивање
планирања реализације приоритетних циљева са процесом припреме буџета; повезивање планирања реализације приоритетних циљева са обавезама које
проистичу из ЕУ интеграција; припремање Предлога акционог плана за спровођење програма Владе; извештавање Владе о степену реализације приоритетних
циљева из Акционог плана за спровођење програма Владе; анализирање, пружање оперативне подршке свим органима државне управе који су надлежни за
реализовање акционог плана за спровођење програма Владе и др.У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на: припремање
предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе; обезбеђивање усклађености предлога стратешких
докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог
доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких и других докумената којима се утврђују јавне политике; израду и координацију
израде посебних студија неопходних за развој, унапређење и утврђивање јавних политика; коордирање израде стратешких и других докумената којима се утврђују
јавне политике из делокруга свих органа државне управе; извештавање Владе о резултатима анализа ефеката из области јавних политика, пружање подршке
органима државне управе кроз редовно информисање о резултатима анализа ефеката из области јавних политика и др.
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Циљ 1: Успостављање ефикасног система за управљање јавним политикама на бази анализе кључних ефеката јавних политика-економских, друштвених (укључујући и анализу на родну
равноправност), административних и институционалних, као и ефеката на животну средину.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Учешће броја предлога
стратегија и акционих
планова усаглашених са
усвојеном методологијом
за управљање системом
јавних политика у укупном
броју предложених
стратегија и акционих
планова који су
достављени РСЈП на
мишљења на годишњем
нивоу (укључујући и
њихову усаглашеност са
захтевима за израду
адекватне анализе кључних
%
2017
73%
75%
80%
80%
ефеката-економских,
друштвених (укључујући
анализу ефеката на родну
равноправност),
административних и
институционалних, као и
ефеката на животну
средину.
Koментар: Извор верификације: Сл.
гласник РС и Извештај о раду
РСЈП

Циљ 2: Унапређење аналитичких капацитета у оквиру органа државне управе за управљање системом јавних политика
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број обучених државних
службеника за обављање
послова управљања јавним
политикама и анализу
ефеката јавних политика и
број
2017
232
200
прописа.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

200

200

Koментар: Извор верификације:
Извештаји о раду РСЈП

Пројекат: 7047 - Унапређење конкурентности и запошљавања
Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика
Правни основ: Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања)
Опис: Споразумом о зајму који је закључен између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, РСЈП је одређен за координатора Пројекта.
РСЈП председава међуресорним радним телом које је основни инструмент координације. У оквиру РСЈП формирана је јединица за имплементацију Пројекта која је
задужена и за техничке аспекте управљање Пројектом - финансијско управљање и јавне набавке. Јединица за имплементацију Пројекта обједињава и доставља
Светској банци све извештаје о напредку и учинку програма.

Циљ 1: Јавне набавке за потребе Пројекта успешно спроведене у складу са правилима Светске банке
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

65%

100%

100%

100%

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

2

2

2

1. Проценат реализације
јавних набавки
Koментар: Успешним
реализовањем јавних
набавки омогућава се рад
одговарајућег броја
консултаната и обезбеђују
средства за реализацију
Пројекта.
Извор верификације:
Полугодишњи и годишњи
финансијски извештаји о
извршењу буџета Пројекта

%

2017

Циљ 2: Пилотиран систем за планирање, праћење и координацију јавних политика
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број поднетих извештаја
о напретку и учинку
Koментар: Успостављање
координационог тела и
његово несметано
функционисање, укључујући и
унутрашње јединице у
институцијама које
учествују у Пројекту, су
обавезујуће у складу са
Споразумом о зајму и
представљају модел на коме
се пилотира систем за
планирање, праћење и
координацију јавних
политика.
Извор верификације:
Полугодишњи и годишњи
извештаји објављени на
интернет страници РСЈП

ком

2017
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Циљ 3: Финансијско управљање пројектом успешно спроведено
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

2

2

2

1. Број прихваћених
полугодишњих и годишњих
финансијских извештаја
Koментар: Успешно
финансијско управљање
Пројектом неопходна је
израда полугодишњих и
годишњих финансијских
извештаја, који су
прихваћени од Светске банке.
Извор верификације:
Сагласност Светске банке
за повлачење средстава

ком

2017

Пројекат: 4001 - Подршка имплементацији Акционог плана за Стратегију реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019
Програм коме припада: 0610 - Развој система јавних политика
Правни основ: Правни основ: Споразум између Владе Републике Србије и Владе Швајцарске Конфедерације у вези са донацијом за Пројекат „Подршка спровођењу
Акционог плана Стратегије реформе јавне управе - реформа локалне самоуправе 2016-2019”, као и Споразум о сарадњи на реализацији Пројекта Подршка
спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе-реформа локалне самоуправе 2016-2019 између РСЈП И МДУЛСА.
Опис: Републички секретаријат за јавне политике пружа административну подршку за спровођење донације Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Донација се
користити за подршку у процесу припреме стартешког документа у области децентрализације, и обезбеђивању предуслова за побољшање капацитета и
обезбеђивања бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским
надлежностима. У оквиру друге компоненете Пројекат подржава успостављање Информационог система, базе података јединице локалне самоуправе (ЈЛС).

Циљ 1: Успешна реализација пројектних активности до краја 2019
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

70%

100%

1. Стопа реализације
пројектних активности
Koментар: Извор верификације:
Извештај о реализацији
Пројекта

%

2018

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Раздео 36
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Опште образложење корисника:
Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на:
- Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије,
- Прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података,
- Припрему и доношење јединствених статистичких стандарда,
- Развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара,
- Формирање и одржавање система националних рачуна,
- Сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања,
- Сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података,
- Обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу,
- и друге послове одређене законом.
Републички завод за статистику у свом саставу има 15 подручних одељења формираних ради бољег oрганизовања прикупљања података статистичких истраживања на терену

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0611 - Израда резултата званичне статистике
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Основни задатак званичне статистике јесте да пружи реалну слику друштвених и економских кретања у земљи, да обезбеди поуздану основу за анализу и доношење одлука на
разним нивоима друштва, од државне управе и других институција, преко пословних субјеката све до заинтересованих појединаца
Циљ 1: Побољшање квалитета и ажурности у објављивању података
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Квалитативан резултат

2015

Добар

Веома добар

Веома добар

Веома добар

%

2016

99,2%

95

99,4

99,4

1. Информације о квалитету података и
ниво услуга који пружа РЗС
Koментар: Квалитативан индикатор,
односи се на квалитет, употребљивост и
видљивост објављених података. Оцена
индикатора упућује на задовољство
корисника укупним квалитетом објављених
и пружених података. Скала за питања која
захтевају процену заснована је на 6 нивоа: 1 веома лош; 2 - лош; 3 - задовољавајући; 4 добар; 5 - веома добар и 6 - немам
мишљење. Истраживање о задовољству
корисника спроводи се једном у две године,
стога је базна година 2015
Извор верификације: Истраживање о
задовољству корисника

2. Проценат реализованих рокова
објављивања по Календару публикација и
Календару саопштења за јавност
Koментар: Базна вредност за индикатор
Реализација рокова објављивања по
Календару публикација и Календару
саопштења за јавност узет је просек
квартала у 2016. години
Извор верификације: Извештај дисеминације
података
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Програмска активност: 0001 - Демографија и друштвене статистике
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике
Правни основ: Закон о званичној статистици, Програм званичне статистике у периоду од 2016-2020. године
Опис: Анализа и публиковање података Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године, припремне активности за спровођење Пописа становништва
2021. године, статистика спољних миграција, статистика тржишта рада, статистика образовања и здравља становништва, статистика спољне заштите и стандарда
становништва и родна статистика. Објављивање података врши се у складу са Календаром публикација.
Циљ 1: Хармонизација са ЕУ стандардима
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

57,1

94,11

94,2

94,5

1. Проценат послатих
скупова података (data set)
хармонизованих са ЕУ
стандардима
Koментар: Завод има
обавезу да редовно
доставља податаке
ЕВРОСТАТУ путем EDAMIS
апликације. Подаци се
користе као оцена степена
хармонизације званичне
статистике земаља
кандидата или
потенцијалних кандидата,
са Европским статистичким
системом
Извор верификације: eDAMIS
база података

%

Циљ 2: Повећање броја индикатора према полу који се односе на програмску активност Демографија и друштвене статистике у односу на укупан број индикатора
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број индикатора који се
односе на лица, а који су
приказани према полу
Број
2016
443/142
143
144
Извор верификације: База

Циљна вредност у 2021.
год.

144

дисеминације података

Програмска активност: 0002 - Макроекономске статистике и статистика пољопривреде
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике
Правни основ: Закон о званичној статистици, Програм званичне статистике у периоду од 2016-2020. године
Опис: Статистика националних рачуна, монетарна и финансијска статистика, статистика државних финансија, статистика цена, анализа и публиковање података
Пописа пољопривреде 2012. године, припремне активности везане за спровођење Пописа пољопривреде 2021. године, статистика безбедности хране и статистика
руралног развоја
Циљ 1: Хармонизација са ЕУ стандардима
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

51

52

52,2

52,2

1. Проценат послатих
скупова података (data set)
хармонизованих са ЕУ
стандардима
Koментар: Завод има
обавезу да редовно
доставља податаке
ЕВРОСТАТУ путем EDAMIS
апликације. Подаци се
користе као оцена степена
хармонизације званичне
статистике земаља
кандидата или
потенцијалних кандидата,
са Европским статистичким
системом
Извор верификације: eDAMIS
база података

%

Програмска активност: 0003 - Пословне статистике
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике
Правни основ: Закон о званичној статистици, Програм званичне статистике у периоду од 2016-2020. године
Опис: Статистички пословни регистар, краткорочне пословне статистике, статистика производње, статистика тржишта рада, структурне пословне статистике,
статистике енергетике, статистике грађевинарства, саобраћаја, туризма, трговине и угоститељства са акцентом на повећање броја и квалитета финансијских
показатеља резултата пословања пословних субјеката.
Циљ 1: Хармонизација са ЕУ стандардима
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

92,1

94

93,3

93,3

1. Проценат послатих
скупова података (data set)
хармонизованих са ЕУ
стандардима
Koментар: Завод има
обавезу да редовно
доставља податаке
ЕВРОСТАТУ путем EDAMIS
апликације. Подаци се
користе као оцена степена
хармонизације званичне
статистике земаља
кандидата или
потенцијалних кандидата,
са Европским статистичким
системом
Извор верификације: eDAMIS
база података

%

457

Циљ 2: Повећање броја индикатора према полу који се односе на програмску активност Пословне статистике у односу на укупан број индикатора
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број индикатора који се
односе на лица, а који су
приказани према полу
Број
2016
4/10
16
6

Циљна вредност у 2021.
год.

6

Извор верификације:
Извештај

Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике
Правни основ: Закон о званичној статистици, Програм званичне статистике у периоду од 2016-2020. године
Опис: Обухвата службе које доприносе функционисању свих активности Завода: менаџмент, финансијско-рачуноводствене послове, правне послове, међународну
сарадњу, ИКТ сектор, Сектор за развој, европске интеграције, ПР и логистика
Циљ 1: Повећање степена задовољства запослених
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

3,64

3,70

3,8

3,8

1. Просечна оцена
задовољства запослених на
нивоу РЗС-а
Koментар: За обраду
података коришћено је
процентуално исказивање
резултата и аритметичка
средина. Процентуално
исказивање резултата
коришћено је за описивање
добијених резултата,
односно распоред добијених
резултата, на скали од 1 до
5. Аритметичка средина је
коришћена за
представљање просечних
оцена
Извор верификације:
Истраживање о
задовољству запослених

Оцена од 1-5

Пројекат: 4001 - Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике
Правни основ: Закон о званичној статистици, Програм званичне статистике у периоду од 2016-2020. године и потписани Грант уговори са донаторима
Опис: Основни циљ званичне статистике је убрзање темпа и одржавање смера развоја званичне статистике у правцу хармонизације методологија, стандарда и
добре статистичке праксе са земљама ЕУ. Међународна сарадња Завода одвија се у 4 основна правца везана за Европске интеграције; Рад на пројектима везаним
за даљи развој статистичког система; Сарадња са међународним организацијама и обезбеђивање података; Учешће запослених у раду међународних радних група
и скупова
Циљ 1: Хармонизација са ЕУ стандардима
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2016

66,8

67,2

67,8

67,8

1. Проценат послатих
скупова података (data set)
хармонизованих са ЕУ
стандардима
Koментар: Завод има
обавезу да редовно
доставља податаке
ЕВРОСТАТУ путем EDAMIS
апликације. Подаци се
користе као оцена степена
хармонизације званичне
статистике земаља
кандидата или
потенцијалних кандидата,
са Европским статистичким
системом. За базну
вредност узет је просек свих
скупова података (dataset)
који се шаљу у ЕВРОСТАТ у
2016. години
Извор верификације: eDAMIS
база података

%

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике
Правни основ: Закон о Званичној статистици
Опис: Спровођење пилот пројекта, размена искустава и експертска обука чланова пројектног тима, студијске посете и учешће на стручним форумима, примена
добре праксе, тестирање нових индикатора у циљу јачања европских региона, одрживог и уравнотеженог развоја и интеграције између земаља чланица ЕУ, земаља
кандидата за чланство у ЕУ и суседних земаља
Циљ 1: Праћење миграција младих у Дунавском региону
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број прикупљених и
вреднованих доступних
група индикатора
миграција младих
Извор верификације: Youmig
пројекат - листа
индикатора за
становништво

Број

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2017

8

8

8

8

458

Пројекат: 7062 - ИПА 2016 - Подршка европским интеграцијама
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике
Правни основ: Стратегија развоја статистике пољопривреде, Уредба ЕУ (Regulation (ЕC) No 1166/2008, Farm Structure Surveys and the survey on agricultural production
methods)
Опис: Ова анкета се спроводи у трогодишњој периодици између два пописа пољопривреде у циљу ажурирања структурних података добијених пописом и обавезна
је за све чланице европске уније према Уредби ЕУ (Regulation (ЕC) No 1166/2008, Farm Structure Surveys and the survey on agricultural production methods). Ниво
прецизности прописан регулативом, условљава и број пољопривредних газдинстава који треба да буде обухваћен анкетом Републички завод за статистику
конкурисао за средства из предприступних фондова ЕУ. ИПА 2016 национални пројекат почео је у октобру 2017. године.
Циљ 1: Анкетирање планираног броја пољопривредних газдинстава
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

100

100

100

1. Проценат анкетираних
пољопривредних
газдинстава
Koментар: Процена је да ће
анкетом бити обухваћено
20% од укупног броја
газдинстава у Републици
Србији, што износи око
120.000 газдинстава. Број
попуњених упитника
представљаће успешност
спроведене анкете. Уколико
се обухвати планираних 20%
сматра се да је анкета
испунила свој циљ
Извор верификације: Анкета
о структури
пољопривредних газдинстава

%

2017

Пројекат: 7066 - Парламентарни избори за народне посланике
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике
Правни основ: Устав Републике Србије, Закон о избору народних посланика, Закон о званичној статистици
Опис: Избори се спроводе у Републици Србији као једној изборној јединици, гласањем за изборне листе уз примену пропорционалног изборног система, односно
расподелом посланичких мандата сразмерно броју гласова које су добиле изборне листе. Статистичком обрадом података утврђују се резултати избора и
референдума на републичком нивоу, на основу записника о раду бирачких одбора са бирачких места у општинама/градовима, бирачких места у иностранству и
бирачких места у заводима за извршење заводских санкција. Такође, врши се обрада и презентација података о излазности бирача у току гласања, као и
привремених резултата до објављивања коначних резултата
Циљ 1: Обрада и презентација података о излазности бирача
Назив индикатора
Јединица мере
1. Извештавање о
излазности бирача на
бирачка места на основу
узорка
Извор верификације: Избори
за народне посланике
Народне скупштине
Републике Србије

%

Базна година

Базна вредност

2014

99,8

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

Пројекат: 7071 - ИПА 2018 - Национални програм
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике
Правни основ: Закон о званичној статистици, Одлука о програму званичне статистике 2016-2020. године, у 2019. години биће потписан грант уговор између Европске
комисије и Републичког завода за статистику за овај пројекат
Опис: Планирана вредност ИПА 2018 националног програма износи 29.750.000 еура, а учешће буџета Републике Србије износи 32.77% од вредности пројекта
осносно 9.750.000 еура.
ИПА 2018 национални програм састоји се од четири компоненте: Попис становништва, домаћинстава и станова 2021. године, Попис пољопривреде 2021. године,
Истраживање здравља становништва Србије у 2019. години, и Истраживање вишеструких показатеља - МИКС у 2019. години у Републици Србији
Циљ 1: Обезбедити ажурне податке о становништву, домаћинствима и становима на дан 31. март 2021. године
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Прикупљени подаци о
свим јединицама пописа
Извор верификације:
Извештај РЗС

%

2020

0

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

100

100

Раздео 37
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Опште образложење корисника:
У складу са Законом о министарствима и Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Републички хидрометеоролошки завод као орган државне управе са статусом посебне организације,
обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на : метеоролошки, метеоролошко-радарски, агрометеоролошки и хидролошки осматрачки и аналитичко-прогностички систем;
систематска метеоролошка, климатолошка, агрометеоролошка и хидролошка мерења и осматрања; банку осмотрених и измерених хидролошких и метеоролошких података; праћење, анализирање и
прогнозирање стања и промене времена, климе и вода; развој метода, оперативно осматрање и најаву појава непогода у атмосфери и хидросфери; ваздухопловну метеорологију; истраживање
процеса у атмосфери и хидросфери и развој метода и модела за прогнозу времена, климе и вода и модификацију времена; противградну заштиту; израду подлога за коришћење енергетског
потенцијала Сунца и ветра; хидрометеоролошку подршку речној пловидби; остваривање и чување еталона и еталонирање метеоролошких и хидролошких инструмената; сарадњу у области
међународних хидролошких и метеоролошких информационих система; извршавање међународних обавеза у домену метеорологије и хидрологије, противградне заштите као и на друге послове
одређене законом. Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности, ове делатности су дефинисане као делатности од интереса за Републику Србију, чији су основни задаци систематска
метеоролошка и хидролошка мерења и осматрања, проучавања и прогнозирања атмосферских и хидролошких процеса и појава, рана најава и упозорења о опасним појавама у циљу заштите живота
људи и материјалних добара од деловања метеоролошких и хидролошких елементарних непогода, као и рационалног коришћења временских услова, климе и водних ресурса у циљу одрживог
привредног развоја Републике Србије.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0108 - Противградна заштита
Сектор: 01 - Пољопривреда и рурални развој
Опис: Програмом се обезбеђује: перманeнтан оперативан рад развој система одбране од града на територији Републике Србије; извршавање и унапређење систематских радарских
мерења и осматрања у државној мрежи метеоролошких радара; оперативно функционисање и развој система за радарско откривање и праћење олујно-градоносних облака; развој и
примена одговарајућих методологија засејавања градоносних и других падавинских процеса и научна верификација ефикасности примењене методологије; развој пројеката за оцену
ефикасности и економске оправданости одбране од града и других видова модификације времена; обезбеђивање рада мреже лансирних станица; обука и усавршавањe кадрова за
обављање послова одбране од града; изградња, одржавање и модернизација објеката и опреме у систему одбране од града; обезбеђење рада телекомуникационе мреже; израда студија,
елабората, извештаја и мишљења из области модификације времена; извршавање и других послова од интерса за Републику Србију, укључујући и извршавање међународних обавеза из
области модификације времена; развој и имплементација заједничких пројеката модификације времена са суседним државама уз координирано деловање на градоносне облаке у
граничним областима и размену оперативних и других информација.
Циљ 1: Ефикасно функционисање и развој система за одбрану од града
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

хектар (ha)

2018

5109177

5109177

5109177

5109177

1. Површина пољопривредног земљишта
обухваћена системом одбране од града
Извор верификације: Извештај о раду

Програмска активност: 0001 - Систем одбране од града
Програм коме припада: 0108 - Противградна заштита
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о одбрани од града, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Национална
стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
Опис: Програмска активност обухвата: планирање и спровођење перманентног оперативног рада и развоја система одбране од града на територији Републике
Србије; успостављање на читавој брањеној територији јединствена методологије рада са лансирним уређајима; организацију и спровођење стручно-оперативног
деловања на процесе стварања града у сезони одбране од града; спровођење програма перманентног радарског покривања територије Републике Србије и
пограничног подручја до 200 км удаљености од државне границе; спровођење перманентног одржавања и оперативног функционисања телекомуникационог
система и система радиовезе са више од 1700 учесника; планирање и спровођење сталне контроле коришћења ваздушног простора, контроле квалитета реагенса и
противградних ракета; унапређење перформансе постојећих и развијање нове генерације софтвера за управљање радарима и спровођење дејства на градоопасне
облаке; одржавање и реконструкцију објаката у систему одбране од града; спровођење плана обуке запослених и ангажованих лица на пословима одбране од
града; израду и спровођење подзаконских аката у складу са Законом о одбрани од града; унапређење прекограничне сарадње у области одбране од града,
ажурирање и архивирање података везаних за рад система одбране од града.

Циљ 1: Обезбеђење перманентног оперативног рада радарских центара у систему одбране од града
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број радарских центара
укључених у перманентан
оперативан рад
Извор верификације:
Извештај о раду

број

2018

13

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

13

13

13

Пројекат: 7052 - Транснационални програм Дунав 2014-2020
Програм коме припада: 0108 - Противградна заштита
Правни основ: Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске
уније Републици Србији у оквиру Инструмента за предприступну помоћ (ИПА II). Назив пројекта је "Ризик суше у региону Дунава" (DriDanube, DTP1-182-2.4).

Опис: Реализација заједничке Методологије за процену ризика суше и Методологије за процену утицаја и прогнозе у овиру web базираног сервиса, како би се
омогућило боље реаговање на сушу на националном и регионалном нивоу
Циљ 1: Развијање алата за процену ризика и суше побољшање сарадње између носилаца власти и заинтересованих страна.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Израђен Приручник о
Методологији за процену
ризика суше
Koментар: Циљна вредност
индикатора је достигнута у
2018. години
Извор верификације:
Периодични извештаји о
реализацији пројектних
активности, интернет
презентација пројекта

број

2018

1

Циљ 2: Унапређење регионалних капацитета за процену ризика од суше и процену утицаја
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број организованих
националних обука за
крајње кориснике о
примени прогностичких и
аналитичких продуката о
суши
Koментар: Извор верификације:
Периодични извештаји о
реализацији пројектних
активности, интернет
презентација пројекта

број

2018

2

460

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

0

0

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

0

0

Програм: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Опис: Програмом се обезбеђује: извршавање и унапређење систематских метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања у државној мрежи метеоролошких и хидролошких станица;
развој и одржавање метеоролошког и хидролошког осматрачког система на територији Републике Србије; праћење, анализирање и прогнозирање стања времена, климе и вода;
оперативно функционисање и развој националног хидрометеоролошког система ране најаве и упозорења на метеоролошке, климатске и хидролошке екстремне појаве и елементарне
непогоде и катастрофе; развој и примена метеоролошких, климатских и хидролошких прогностичких модела; израда студија, елабората и мишљења из области климатских истраживања,
примењене метеорологије и хидрологије; подршка изради и реализацији националних и регионалних акционих планова, програма и пројеката у вези са климатским променама и
припремом мера адаптације; и испуњавање међународних обавеза из области метеорологије, климатских промена и хидрологије, које проистичу из конвенција, протокола и билатералних
споразума.
Циљ 1: Ефикасно функционисање и развој система за мониторинг и анализу климе, климатске варијабилности и промена, као и прогнозу и најаву екстремних климатских појава и аномалија
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Укупан број редовних климатских и
агрометеоролошких билтена и анализа,
климатских прогноза, билтена ране најаве
климатских екстрема и саветодавних
билтена
Koментар: Повећан је број продуката који се
припремају у оквиру система за мониторинг
и анализу климатске варијабилности и
промена
Извор верификације: Извештаји израђени на
основу интерних евиденција недлежних
организационих јединица

број

2018

2259

2259

2259

Циљ 2: Остваривање функција и унапређење метеоролошког и хидролошког аналитичко-прогностичког система у оквиру хидрометеоролошког система за рану најаву и упозорења
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Број билтена прогнозе времена и вода
и билтена упозорења на опасне/ванредне
метеоролошке и хидролошке појаве
издатих државним органима и
средствима јавног информисања
број
2018
27395
27395
27395

2259

Циљна вредност у 2021.
год.

27395

Извор верификације: Извештаји израђени на
основу интерних евиденција недлежних
организационих јединица

Циљ 3: Спровођење и унапређење систематских метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања, прикупљања, контроле, међународне размене и архивирања метеоролошких и хидролошких података
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Проценат хидролошких станица
површинских и подземних вода на којима
је годишњи програм хидролошких
осматрања реализован у потпуности
%
2018
93
94
95
95
Извор верификације: Извештаји израђени на
основу интерних евиденција недлежних
организационих јединица

2. Укупан број достављених извештаја са
станица на којима се спроводе програми
рада синоптичких станица, висинских
(радиосондажних) станица,
климатолошких станица, метеоролошких
опсерваторија, агрометеоролошких
станица, падавинских станица и
фенолошких станица

број

2018

11547

11547

11547

11547

Извор верификације: Eвиденција о
достављеним извештајима са подацима
метеоролошких мерења и осматрања.

Програмска активност: 0001 - Метеоролошки осматрачки систем
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
Правни основ: Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Закон о ратификацији Конвенције о Светској метеоролошкој организацији, Национална стратегија
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Националнa стратегијa одрживог развоја
Опис: Програмска активност обухвата успостављање, обезбеђивање функционисања и развој државних мрежа метеоролошких станица у складу са препорукама
Светске метеоролошке организације и међународним стандардима, врши њихово укључивање у европске и глобалне метеоролошке осматрачке системе и
обављање систематских метеоролошких мерења и осматрања, кодирање, евидентирање, извештавање, контролу, обраду и верификацију уноса података из
државног метеоролошког осматрачког система. Државне мреже метеоролошких станица обухватају мреже метеоролошких станицаи опсерваторија на којима се
спроводе програми мерења и осматрања стања атмосфере, на сваки сат по програму рада синоптичких и главних климатолошких станица, три пута дневно по
програму рада обичних климатолошких станица, једанпут дневно по програму рада падавинских станица, два пута дневно по програму рада висинских
(радиосондажних) станица, као и осматрања фаза развића биљних врста по програму рада фенолошких и агрометеоролошких станица. Програмском активношћу
обухваћено је спровођење међународних стандарда и увођење савремених техничких достигнућа (аутоматске метеоролошке станице и нове методе мерења),
учешће у припреми прописа из домена метеоролошких осматрања, успостављање и одржавање система квалитета у области метеоролошких инструмената и мерно
- калибрационе опреме, испитивање и еталонирање метеоролошких инструмената из државних и допунских мрежа метеоролошких станица, као и успостављање,
ажурирање и унапређење база и архива метеоролошких података и регистра метеоролошких станица у саставу државних и допунских мрежа метеоролошких
станица.

Циљ 1: Обезбеђење спровођења и побољшање оперативног извештавања са метеоролошких станица
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Укупан број
неблаговремених
достављених Synop
извештаја са
метеоролошких станица
Извор верификације:
Eвиденција о достављеним
SYNOP извештајима са
метеоролошких станица

Број

2018

1580

461

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1570

1545

1520

Циљ 2: Унапређење квалитета података метеоролошких мерења и осматрања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број грешака у
извештајима из државних
мрежа синоптичких
станица, радиосондажних
станица, главних
климатолошких станица и
метеоролошких
опсерваторија.

Број

2018

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

6490

6380

6270

6160

Извор верификације:
Eвиденција о уоченим
грешкама приликом логичке
и узајамне контроле
података

Програмска активност: 0002 - Метеоролошки и хидролошко аналитичко-прогностички систем, хидрометеоролошки систем за рану најаву и упозорења и хидрометеоролошки
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
Правни основ: Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Закон о ванредним ситуацијама, Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, Националнa стратегијa одрживог развоја, Закон о ратификацији Конвенције о Светској метеоролошкој организацији; Закон о потврђивању оригиналнe
конвенцијe (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокол о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне
прогнозе времена и потврђивању Конвенцијe о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена.

Опис: Програмска активност обухвата: оперативно функционисање метеоролошког и хидролошког аналитичко-прогностичког система, и хидрометеоролошког
рачунарског и телекомуникационог система на територији Србије у оквиру хидрометеоролошког система за рану најаву и упозорење; праћење развоја
атмосферских и хидролошких процеса и обезбеђивање информација о стању времена и вода; израду и издавање анализа и прогноза времена и вода и упозорења
на метеоролошке и хидролошке екстремне појаве и непогоде; спровођење међународних стандарда и методологија у области ваздухопловне метеорологије;
анализу и прогнозу атмосферских процеса и временских услова за потребе подршке безбедности ваздухопловства и израду других врста специјалних прогноза
времена; праћење, анализирање, прогнозирање и извештавање о прекограничним ефектима нуклеарних акцидената; оперативну примену и развој метеоролошких
и хидролошких нумеричких модела; верификацију продуката и анализу могућности за оперативну примену нових модела; усавршавање нумеричких модела и
метода за краткорочну, средњорочну и дугорочну прогнозу времена, као и метода за детекцију и најаву екстремних атмосферских појава и елементарних непогода;
обезбеђивање и примену продуката глобалних нумеричких модела других Центара; примену сателитских и радарских података у нумеричким метеоролошким и
хидролошким моделима, прогнози времена и вода и раној најави метеоролошких и хидролошких елементарних непогода; развој хидрометеоролошког
телекомуникационог система на територији Републике Србије као дела система заштите од атмосферских и хидролошких непогода и дела међународних
хидрометеоролошких информационих система; оперативну међународну размену метеоролошких, климатских и хидролошких података и примену међународних
стандарда у области хидрометеоролошких информационих система; као и обезбеђивање, одржавање, ажурирање и заштиту база метеоролошких и хидролошких
података.

Циљ 1: Функционисање метеоролошког и хидролошког аналитичко-прогностичког система
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број билтена
краткорочне прогнозе
времена и билтена
упозорења на
опасне/ванредне
метеоролошке појаве
издатих државним
органима и средствима
јавног информисања

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

18250

18250

18250

18250

број

2018

9855

9855

9855

9855

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

270

250

240

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

24

25

25

Извор верификације:
Извештаји израђени на
основу интерне евиденције
надлежне организационе
јединице
2. Број прогностичких и

аналитичких продуката за
потребе подршке
безбедности
ваздухопловства (карте
значајног времена,
билтени)
Извор верификације:
Извештај израђен на основу
интерне евиденције
надлежне организационе
јединице.

Циљ 2: Одржавање и унапређење оперативних функција хидрометеоролошког рачунарског и телекомуникационог система
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Укупно време трајања
прекида у раду делова
система услед планираних
или непланираних
искључења (број сати
годишње)
Извор верификације: Дневни
записник оператера, опис
интервенција, службена
преписка

сат

2018

290

Циљ 3: Обезбеђење продуката оперативних метеоролошких и хидролошких нумеричких модела
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број малих и средњих
речних сливова на којима
је у оперативној употреби
хидролошки нумерички
модел
Koментар: Измењен план
увођења оперативне
примене хидролошки
нумерички модел на малим и
средњим сливовима
Извор верификације:
Извештај израђен на основу
интерне евиденције
надлежне организационе
јединице

број

2018

23

462

2. Број оперативних
метеоролошких
нумеричких модела
Koментар: Оперативно се
графички и/или табеларно
израђују и продукти
глобалних нумеричких
модела других центара, као
и осмотрени подаци...
Извор верификације:
http://192.168.30.218/intrawe
b/wpcontent/uploads/2016/05/Katal
og-produkata-numerickihmodela_maj2016.pdf

број

2018

9

9

9

9

Програмска активност: 0003 - Хидролошки осматрачки систем и хидролошке анализе
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
Правни основ: Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Националнa стратегијa
одрживог развоја, Закон о водама, Закон о планирању и изградњи, Уредба о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода и Наредба о утврђивању
Оперативног плана за одбрану од поплава које се донесе за сваку календарску годину; Закон о ратификацији Конвенције о Светској метеоролошкој организацији,
Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније.
Опис: Програмска активност обухвата: планирање развоја хидролошког осматрачког система на територији Републике Србије у складу са међународним
стандардима; успостављање и одржавање мрежа хидролошких станица површинских и подземних вода; праћење развоја метода хидролошких мерења и увођење
савремене опреме и инструмената (аутоматске хидролошке станице и др.); хидрометријска и геодетска мерења и снимања у зони хидролошких станица и контролу
и обраду добијених података; организовање и спровођење хидролошких мерења и осматрања; учешће у мониторингу квалитета вода; прикупљање, контролу,
обраду и размену хидролошких података; вођење евиденције о раду и техничке документације хидролошких станица; успостављање и вођење регистра
хидролошких станица у саставу државних и допунских мрежа станица; праћење и истраживање режима и биланса површинских и подземних вода на територији
Републике Србије; израду хидролошких основа за поједине сливове, подручја и територију Србије; израду, одржавање и ажурирање катастра физичко-географских и
хидролошких карактеристика сливова; развој и управљање хидрoлошким информационим системом; одржавање, ажурирање и заштиту стручне архиве и базе
хидролошких података; припрему и издавања хидролошких годишњака површинских и подземних вода; припрему и издавање хидролошких података по захтеву
корисника; издавање мишљења у поступку прибављања водних услова за објекте који утичу на воде или воде утичу на њих; издавање хидрометеоролошких услова
за потребе урбанистичких и просторних планова; праћење развоја и примена нових метода у моделирању режима подземних вода; одређивање квантитативног
статуса водних тела подземних вода и израда извештајa; праћење утицаја екстремних метеоролошких, климатских и хидролошких појава на стање подземних вода;
као и проучавање узајамног утицаја површинских и подземних вода и утицаја климатских промена на промену нивоа подземних вода.
Циљ 1: Обезбеђење спровођења програма мониторига статуса вода и програма међудржавне водопривредне сарадње, унапређење хидролошких мерења и осматрања на хидролошким станицама
површинских и подземних вода
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број реализованих
мерења на хидролошким
станицама подземних вода
по програму мониторинга
статуса вода.
Koментар: Програмом
мониторинга подземих вода
за 2018. годину предвиђен је
мањи број хидролошких
станица подземних вода од
првобитно планираног.
Извор верификације:
Извештај о извршеним
мерењима на станицама
подземних вода

2. Проценат реализованих
мерења протока воде у
односу на планирани на
хидролошким станицама
површинских вода по
програму мониторинга
статуса вода и програму
међудржавне
водопривредне сарадње

број

2018

32399

35500

35500

35500

%

2018

92

93

94

94

Извор верификације:
Извештај о извршеним
хидрометријским мерењима

Циљ 2: Повећање квалитета хидролошких података и унапређење ефикасности поступка припреме и достављања хидролошких података, извештаја, стручних мишљења и хидрометоролошких
услова.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број водних тела
подземних вода за које је
утврђен квантитативни
статус на основу контроле,
обраде, верификације
података и
хидрогеолошких анализа
режима подземних вода
Koментар: Извештај о
квантитативном статусу
водних тела обухватио је
само податке са водних
тела у оквиру којих је
развијена мрежа станица у
надлежности РХМЗ. Подаци
са додатних водних тела за
чије прикупљање су
задужене друге институције
нису на време били
доступни.
Извор верификације:
Хидролошки годишњак
подземних вода и Извештај о
мониторингу
квантитативног статуса
водних тела

број

2018

18

25

463

25

25

2. Проценат хидролошких
станица за који је извршен
програм контроле, обраде,
верификације и
билансирања протока воде
Извор верификације:
Хидролошки годишњак
површинских вода

%

2018

97

100

100

100

Програмска активност: 0004 - Праћење и анализа климе и прогноза климатске варијабилности и климатских промена
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
Правни основ: Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Националнa стратегијa
одрживог развоја, Акциони план за спровођење Националне стратегије одрживог развоја, Закон о ратификацији Конвенције о Светској метеоролошкој
организацији, Закон о ратификацији Конвенције УН о промени климе , Национални програм јање правних тековина Европске уније
Опис: Програмска активност обухвата: праћење варијација климе на територији Републике Србије; израду и издавање климатских анализа, прогноза и упозорења
на климатске аномалије и екстреме; праћење и анализу утицаја метеоролошких и климатских услова на здравље људи; анализу утицаја метеоролошких и
климатских услова на пољопривреду и издавање агрометеоролошких билтена, анализа, прогноза, упозорења, извештаја и елабората; анализу агроклиматског
потенцијала територије Србије, реонизацију и израду агроклиматских студија; развој, верификацију и примену климатских модела; примену агрометеоролошких
модела и процену и праћање утицаја промена климе на пољоприведу у Србији; истраживања климатских промена и оцену ризика климатских промена, рањивости
и капацитета адапатације на измењене климатске услове; планирање развоја, организације и обезбеђења рада и извршавања оперативних, развојноистраживачких и координационих функција Подрегионалног центра за климатске промене за Југоисточну Европу; извршавања функција Центра у области
образовања, обуке, јачања свести јавности и изградње капацитета у вези са климатским променама; покретање иницијатива за израду и координирање
реализације националних и подрегионалних акционих планова, програма и пројеката у области климатских промена; израде и објављивање периодичних научнотехничких извештаја, климатских прегледа и подлога за националне извештаје у области климатских промена; прикупљање, контролу, обраду и размену климатских
података; израду климатографија аеродрома; израду климатских студија, елабората и мишљења; припрему и издавање климатских података и информација по
захтеву корисника; истраживање потенцијала обновљивих извора енергије ветра и сунчевог зрачења; истраживање и моделирање урбане климе, проучавање
утицаја ветра и утицаја оптерећења од снега и леда на објекте, итд.

Циљ 1: Праћење климе и климатске варијабилности и унапређење прогнозе и ране најаве климатских екстремних појава
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број издатих прогноза,
саветодавних билтена и
билтена ране најаве
климатских екстремних
појава
Koментар: Повећан је број
продуката система за
праћење климатске
варијабилности и ране
најаве климатских
екстремних појава
Извор верификације:
Годишњи извештај израђен
на основу интерне
евиденције надлежних
организационих јединица

2. Број недељних,
десетодневних, месечних,
сезонских и годишњих
климатских и
агрометеоролошких
билтена и анализа

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

1839

1839

1839

1839

број

2018

420

420

420

420

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Годишњи извештај израђен
на основу интерне
евиденције надлежних
организационих јединица

Циљ 2: Израда климатских подлога, климатских студија и елабората, карата атласа климе и мапа ризика
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број израђених студија,
елабората, климатских
анализа и извештаја,
прилога Процени
угрожености од
елементарних непогода и
других несрећа и анализа
климатских пројекција по
захтевима корисника
Koментар: Базна вредност
показатеља учинка
процењена на основу 10
месеци 2018. године и
последња два месеца 2017.
године
Извор верификације:
Годишњи извештај
припремљен на основу
евиденције надлежних
организационих јединица.

број

2018

750

750

750

750

број

2018

45

30

30

30

2. Број карата атласа климе
и мапа ризика
елементарних непогода
Извор верификације:
Годишњи извештај
припремљен на основу
евиденције надлежних
организационих јединица.

Програмска активност: 0005 - Остали стручни и оперативни послови
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
Правни основ: Правни основ чине Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
Националнa стратегијa одрживог развоја, Закон о ратификацији Конвенције о Светској метеоролошкој организацији, Национални програм за усвајање правних
тековина Европске уније, Закон о потврђивању оригиналнe конвенцијe (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокол о
привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Потврђивању Конвенцијe о оснивању Европског центра за средњорочне
прогнозе времена.

464

Опис: Програмска активност обухвата: планирање, координирање и праћење активности РХМЗ, укључујући међународне активности - праћење и ажурирање
измена регулаторних докумената, стандарда, методологија и процедура које проистичу из конвенције о Светској метеоролошкој организацији и спровођење других
међународних обавеза на основу конвенција, протокола и билатералних споразума о научнотехничкој сарадњи у области метеорологије, хидрологије и климатских
промена; координацију израде предлога и имплементације пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, међународних организација и институција;
примену стандарда и извршавања других обавеза у процесу ЕУ интеграција; послове информисања јавности, као што су припрема саопштења и других
информативних материјала и организација конференција за штампу; одржавање објеката, опреме, метеоролошких и хидролошких инструмената и метеоролошких
радара; правне и кадровске послове; послове везане за спровођење поступка за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја; послове
организовања и спровођења поступака јавних набавки добара, услуга и радова; административне послове писарнице и архиве; послове инспекцијског надзора у
смислу Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности; послове унапређења и интерне контроле система управљања квалитетом и интерне ревизије;
финансијско - материјалне и књиговодствене послове; послове из области осигурања имовине и лица; пријем, чување и ускладиштење робе; итд.

Циљ 1: Испуњавање обавеза које проистичу из међународних уговора, конвенција и протокола за које је надлежан РХМЗ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број организованих
међународних скупова
број
2018
7
7
Извор верификације:

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

8

8

Извештај надлежне
организационе јединице

2. Укупан број
представника РХМЗ који су
учествовали на
међународним скуповима
одржаним у иносзтранству
Извор верификације:
Извештај о учешћу
представника РХМЗ на
међународним састанцима
израђен на основу евиденције
надлежне организационе
јединице

број

2018

Циљ 2: Обезбеђење одговарајућег информисања јавности о раду РХМЗ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број издатих саопштења
за јавност, публикација и
других информативних
материјала о раду РХМЗ
Извор верификације:
Годишњи извештај
надлежне орагнизационе
јединице

број

67

70

75

80

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

7

8

9

10

2018

Пројекат: 4008 - Климатска осматрања, моделирање и услуге у Европи
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
Правни основ: Пројекат се реализује у склопу Оквирног програма Eвропске комисије за истраживања и иновације „Хоризонт 2020“
Опис: У оквиру пројектних активности РХМЗ има најзначајну улогу у усклађивању нових захтева за климатским услугама са могућностима најновијих модела
климатског система Земље и процене нових изазова и будућих потреба за моделирање климатског система и климатских услуга
Циљ 1: Процене нових изазова и будућих потреба за моделирање климатског система и климатских услуга.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

3

0

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број припремљених
извештаја
мултидисциплинарних
експертских група
Koментар: Припремљени
извештаји ће садржати
препоруке надлежним
националним
институцијама о будућим
истраживањима и
иновацијама у области
моделирања климатског
система и побољшања
квалитета климатских
услуга
Извор верификације:
Периодични извештаји о
реализацији пројектних
активности, интернет
презентација пројекта

број

2018

2

Пројекат: 4010 - Подршка и сарадња са WMO
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
Правни основ: Закон о ратификацији Конвенције о Светкој метеоролошкој организацији, Споразум између РХМЗ и СМО (Letter of Agreement и Letter of Undertaking)

Опис: Координација активности радних тела Регионалне асоцијације VI и програма СМО и организација њихових састанака у Републици Србији уз финансијску
подршку ове организације у складу са Стратешким плановима СМО период 2016-2019. година и 2020-2023. година.
Циљ 1: Реализација плана организовања састанака радних тела Регионалне асоцијације VI и програма Светске метеоролошке организације у Републици Србији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број састанака радних
тела Регионалне
асоцијације VI и програма
СМО који су одржани у
Републици Србији
Koментар: Чланови радних
тела су и експерти из РХМЗа.
Извор верификације:
Извештај о реализацији
пројекта

број

2018

0

1

2

Циљна вредност у 2021.
год.

2

Пројекат: 4003 - Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 – „ORIENTGATE – Структурисана мрежа за интеграцију климатског знања у политику и територијално планирање”
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
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Правни основ: Пројекат реализован у оквиру Програма транснационалне сарадње у Југоисточној Европи на основу Споразума о пaртнерству на имплементацији
пројекта SEE/C/0001/2.2/X
Опис: У оквиру пројектних активности РХМЗ је имао најзначајнију улогу у реализацији нумеричких експеримената применом климатског NMM-B модела, анализу
добијених резултата и израду Извештаја о пројекцијама климе за регион које су добијене нумеричким експериментима, као и у креирању web платформе пројекта.

Циљ 1: Допринос бољем разумевању климатских ризика и већем коришћењу знања о клими и климатским променама у различитим секторима.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Припремљено упутство:
"Хармонизовани сет
индикатора климатских
ризика са упутствима за
њихово израчунавање и
коришћење“.
број
2018
0
0
0
Koментар: Циљна вредност

Циљна вредност у 2021.
год.

показатеља учинка је раније
достигнута.
Извор верификације:
Пројектни извештај

Пројекат: 4004 - Југоисточна Европа ЈИЕ 2013 – „SEERISK – Заједничко управљање ванредним ситуацијама - процена ризика и спремности у Дунавском макрорегиону”
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
Правни основ: Пројекат реализован у оквиру Програма транснационалне сарадње у Југоисточној Европи на основу Споразума о пaртнерству на имплементацији
пројекта SEE/C/0002/2.2/X
Опис: Пројектне активности су обухватале прикупљање неопходних информација (о клими, земљишту, вегетацији, штетама, итд.,) формирање одговарајућих сетова
података, идентификацију и анализу климатских ризика, утврђивање предлога методологије за процену ризика и њену примену у одабраним пилот подручјима.

Циљ 1: Утврђивање предлога методологије за процену климатских ризика у региону и њена практична примена у одабраним пилот подручјима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Израђено "Упутство за
адаптацију на климатске
промене и процену ризика
у Дунавској макрорегији“
Koментар: Циљна вредност
показатеља учинка је раније
достигнута
Извор верификације:
Пројектни извештај

број

2018

0

0

Циљна вредност у 2021.
год.

0

Пројекат: 4011 - Гридовани метеролошки подаци 1961-2010. за Србију - фаза 2 (ГМП, фаза 2)
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију
Правни основ: Уговор између Заједничког истраживачког центра Европске комисије и Републичког хидрометеоролошког завода CCR.D.C931281.X0
Опис: Пројектне активности обухватају: инвентуру дела климатских података који до сада нису били пренети на магнетни медијум (за одређен број падавинских и
климатолошких станица) њихову дигитализацију и контролу, допуне и унапређење базе климатских података , хомогенизацију и хармонизацију података, израду
поља за други сет одабраних климатских елемената и дигиталних климатских карата за територију Србије за период 1961-2010. година.

Циљ 1: Израда дигиталних климатских карата за одабране климатске елементе на основу допуњених, преконтролисаних, хомогенизованих и прекогранично хармонизованих климатских података
Назив индикатора
1. Број израђених
дигиталних климатских
карата - месечне
вредности облачности,
трајања сијања Сунца,
глобалног зрачења,
притиска водене паре,
смера и брине ветра за
целокупну територију
Србије

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

број

2018

4200

0

0

Koментар: Циљна вредност
показатеља учинка је
достигнута у 2018. години.
Извор верификације:
Пројектни извештај
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Циљна вредност у 2021.
год.

Раздео 38
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Опште образложење корисника:
Опште образложење корисника:
Назив и надлежност: Републички геодетски завод Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу
Сектор: Опште услуге јавне управе
Сврха: Обезбеђивање квалитетног, ефикасног и благовременог обављања стручних послова у областима из делокруга Републичког геодетског завода, а у циљу пружања што квалитетнијих услуга
органима државне управе, правним и физичким лицима.
Одговорно лице: Директор Републичког геодетског завода
Правни основ: Закон о државној управи; Закон о министарствима; Закон о државном премеру и катастру; Закон о општем управном поступку; Закон о планирању и изградњи; Закон о посебним
условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе; Закон о хипотеци; Закон о територијалној организацији Републике Србије; Закон о пољопривредном земљишту;
Закон о легализацији објеката; Уредба о означавању назива насељених места, улица и тргова, означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова; Уредба о
примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности; Уредба о дигиталном геодетском плану.
Програм Републичког геодетског завода обухвата стручне послове и послове државне управе који се односе на: државни премер и катастар, картографију, геодетске референтне основе и националну
инфраструктуру геопросторних података. Републички геодетски завод стручне послове и послове државне управе обавља у седишту и ван седишта у 170 унутрашњих јединица (службе за катастар
непокретности).
Циљеви: Повећање квалитета услуга, кроз смањење просечног времена решавања управних предмета у 170 служби за катастар непокретности, у данима, од подношења захтева до архивирања
предмета; кроз повећање процента е-услуга из делокруга Републичког геодетског завода и кроз повећање процента задовољства корисника услуга Републичког геодетског завода (у смислу квалитета
и поузданости података и ефикасности рада Завода),а што ће се одредити кроз периодичне анкете.
Трансформисање података државног премера у ETRS/UTM, кроз повећање процента катастарских општина за које је извршена трансформација података премера и одржавања премера у ETRS/UTM
пројекцију. Унапређење јавног сервиса кроз олакшану размену геопросторних података путем националног геопортала између различитих субјеката (органи државне управе, јавна предузећа,
агенције, заводи, институти и др.), кроз повећање броја корисника националног геопортала; кроз повећање броја упита на геоподацима преко националног геопортала на годишњем нивоу.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу
Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање
Опис: Програм обухвата стручне послове и послове државне управе који се односе на: државни премер и катастар, картографију, геодетске референтне основе и националну
инфраструктуру геопросторних података. Републички геодетски завод стручне послове и послове државне управе обавља у седишту и ван седишта у 170 служби за катастар непокретности
и девет одељења за катастар водова.
Циљ 1: Повећање квалитета услуга
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број дана

2018

15

12

8

5

проценат

2018

10

12

15

20

проценат

2018

75

78

82

85

1. Просечно време решавања управних
предмета
Koментар: Просечно време решавања
управних предмета у 170 служби за
катастар непокретности, у данима, од
подношења захтева до архивирања
предмета.
Извор верификације: Стручне службе
Републичког геодетског завода

2. Проценат е-услуга из делокруга
Републичког геодетског завода

Koментар: Проценат е-услуга
Извор верификације: Стручне службе
Републичког геодетског завода

3. Проценат задовољства корисника
услуга Републичког геодетског завода
Koментар: Проценат задовољства
корисника (у смислу квалитета и
поузданости података и ефикасности рада
Завода) одредиће се кроз периодичне анкете.

Извор верификације: Стручне службе

Циљ 2: Унапређење јавног сервиса кроз олакшану размену геопросторних података путем националног геопортала између различитих субјеката (органи државне управе, јавна предузећа, агенције, заводи,
институти и др.)
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Број корисника националног геопортала
Koментар: Број корисника на годишњем
нивоу
Извор верификације: Стручне службе
Републичког геодетског завода

број

2018

540000

560000

580000

600000

број

2018

6

7

8

9

2. Број упита на геоподацима преко
националног геопортала
Koментар: Број упита на годишњем нивоу у
милионима
Извор
верификације: Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљ 3: Успостављање и одржавање топографско-картографске базе података на националном нивоу
Назив индикатора
1. Површина подручја за које су креирани
векторски топографски подаци на
годишњем нивоу
Koментар: изражено у процентима
Извор верификације: Стручне службе
Републичког геодетског завода

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2018

12,4

10

10

10

проценат

2018

0

40

40

20

проценат

2018

0

50

50

0

2. Површина територије Републике Србије
за коју је израђен дигитални ортофото
Koментар: Проценат површине територије
Извор верификације: Стручне службе
Републичког геодетског завода

3. Површина територије Републике Србије
обухваћена периодичним
аерофотограметријским снимањем за
потребе израде дигиталног ортофотоа и
прикупљања основног топографског сета
података
Koментар: изражено у процентима
Извор верификације: Стручне службе
Републичког геодетског завода
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Програмска активност: 0001 - Управљање непокретностима и водовима
Програм коме припада: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу
Правни основ: Закон о државном премеру и катастру; Закон о општем управном поступку; Закон о планирању и изградњи; Закон о посебним условима за упис
права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе; Закон о хипотеци; Закон о територијалној организацији Републике Србије; Закон о
пољопривредном земљишту; Закон о легализацији објеката; Уредба о означавању назива насељених места, улица и тргова, означавању зграда кућним бројевима и
вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова; Уредба о дигиталном геодетском плану.
Опис: Програмска активност обухвата планирање и реализацију геодетских радова и послове државне управе који се односе на: одржавање и обнову катастра
непокретности; премер водова и одржавање катастра водова, одржавања адресног регистра, обрачун катастарског прихода и сарадња са државним органима.

Циљ 1: Унапређење пружања услуга у поступку одржавања катастра непокретности и адресног регистра
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Просечно време
издавања листа
непокретности и копије
плана катастарске парцеле
(у данима)
Koментар: просечно време
извршења
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

1

1

1

0,5

проценат

2018

71

72

73

75

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Проценат решених
управних предмета
Koментар: Број решених
управних предмета у односу
на укупан број управних
предмета
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљ 2: Унапређење пружања услуга у поступку одржавања катастра водова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Просечно време
издавања листа вода и
копије плана катастра
водова (у данима)
Koментар: просечно време
извршења
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број дана

2018

3

3

2

1

проценат

2018

80

82

84

86

2. Проценат решених
захтева
Koментар: Вредности
приказане у
процентима(број решених
захтева у односу на укупан
број захтева)
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Програмска активност: 0002 - Обнова и одржавање референтних основа, референтних система и државне границе Републике Србије
Програм коме припада: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу
Правни основ: Закон о државном премеру и катастру; Закон о НИГП-у; Закон о територијалној организацији Републике Србије; Закон о заштити државне границе;
Закон о републичким административним таксама; Стратегија мера и активности за повећање квалитета услуга у области геопросторних података и уписа права на
непокретностима у званичној државној евиденцији до 2020. године; Правилник о геодетско-катастарском информационом систему; Правилник о примени
технологије глобалног позиционог система у оквиру државног премера и катастра; Правилник за основне геодетске радове; Правилник о успостављању мрежа
перманентних ГНСС станица; Правилник о премеру и регистру државне границе; Правилник о методама рада у области геомагнетизма и аерономије; Правилник о
топографском премеру и топографско-картографским производима; Правилник о издавању картографских публикација; Правилник о подели на листове карата и
планова у државној пројекцији; Правилник о техничкој документацији за извођење геодетских радова и дневнику радова.

Опис: Програмска активност обухвата послове на развоју и унапређењу просторне, хоризонталне, вертикалне, гравиметријске и астрономске референтне мреже
Републике Србије, обезбеђењу континуираног рада мреже перманентних станица глобалних навигационих сателитских система (ГНСС) - АГРОС, превођење базе
података ДКП у нови државни референтни систем ETRS89, спровођењу међудржавних споразума о државним границама и обнављању, обележавању и одржавању
државне границе Републике Србије, извршавању редовних и континуираних опсерваторијских, лабораторијских, експерименталних и теренских мерења и
испитивања у оквиру државног Референтног геофизичког система за територију Републике Србије, планирању и реализацији периодичног аерофотограметрисјког
снимања територије Републике Србије и прикупљање основних геопросторних података применом и других метода даљинске детекције (LiDAR метода, различити
сателитски системи и сл.) на основу којих ће се израђивати топографско-картографски производи: дигитални ортофото, дигитални true-oртофото, дигитални модели
терена, дигитални модели површи, тематске карте, производи даљинске детекције, Основни топографски модел за размере 1:5000 и 1:20000, Топографска карта
размере 1:20000, Основна државна карта размере 1:5000 и 1:10000 и топографске и тематске карте ситнијих размера, успостављању и вођењу Регистра географских
имена и изради подзаконских аката у области геодетских послова. Оснаживање капиталног пројекта "Унапређење земљишне администрације у Србији (YF 8486)"

Циљ 1: Унапређење рада националне мреже ГНСС станица Републике Србије - АГРОС систем и подизање квалитета услуга корисницима.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број корисника
Koментар: Број потписаних
уговора о приступу АГРОС
систему: државни органи,
геодетске организације,
институти и др.
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број

2018

280

285

468

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

300

320

2. Непрекидан рад АГРОС
система
Koментар: Поузданост рада
система на годишњем нивоу
у процентима
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

проценат

2018

97

98

98

Циљ 2: Развој и унапређење референтне основе Републике Србије (висинска референтна мрежа, референтне површи, положајна СРЕФ мрежа, локалне мреже).
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Стабилизација тачака
РНМ
Koментар: Број
стабилизованих тачака
РНМ на годишњем
нивоу;базна вредност се
односи на укупан број
стабилизованих тачака
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

98

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

725

521

521

број

2018

0

0

0

300

Број

2018

725

348

347

347

број

2018

816

429

429

428

2. Број трансформисаних
база ДКП у ЕТРС 89
Koментар: Трансформисане
базе на годишњем нивоу
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

3. ГПС и гравиметријска
мерења на тачкама РНМ
Koментар: Број измерених
тачака на годишњем нивоу,
базна вредност се односи на
укупан број извршених
гравиметријских мерења
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

4. Мерење висинских
разлика РНМ
Koментар: Број измерених
висинских разлика између
тачака на годишњем нивоу;
базна вредност се односи на
укупан број измерених
висинских разлика
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљ 3: Спровођење међудржавних споразума о границама и конвенцијама о премеру, обнављању, обележавању и одржавању граничне линије и граничних ознака на државним границама.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Реализација радова на
државној граници са
Бугарском са одговорношћу
српског дела Мешовите
радне групе
Koментар: Проценат
реализованих радова на
датој граници
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

проценат

2018

0

40

40

20

проценат

2018

0

40

40

20

број

2018

2

2

2

2

2. Реализације радова на
државној граници са
Румунијом, са
одговорношћу српског дела
Мешовите радне групе
Koментар: Проценат
реализованих радова на
датој граници
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

3. Праћење резултата
реализације радова од
стране Мешовите
међудржавне комисије за
државну границу са
суседним земљама
Koментар: Број извештаја
са заседања комисија и
радних група по границама
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода
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Циљ 4: Реализација опсерваторијских геомагнетских, геоелектромагнетских и аерономских мерења, државних геомагнетских премера и палеомагнетских испитивања у оквиру Референтног
геофизичког система Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Реализација
опсерваторијских
геоелектромагнетских и
аерономских мерења и
испитивања
Koментар: Редовне и
непрекидне опсерваторијске
регистрације секундних и
минутних промена
компонената
геоелектромагнетског поља
и параметара јоносфере и
магнетосфере, изражено
бројем дневних регистрација
током календарске године
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број

2018

365

365

366

365

број

2018

50

50

50

50

проценат

2018

40

5

5

5

Број

2018

365

365

366

365

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Tеренска палеомагнетска
узорковања и мерења у
Палеомагнетској
лабораторији на годишњем
нивоу
Koментар: Број узетих
узорака на терену на којима
се у Палеомагнетској
лабораторији обављају
мерења и испитивања
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

3. Реализација државних
геомагнетских премера на
територији Републике
Србије, на годишњем нивоу
Koментар: Проценат
површине територије
Републике Србије на којој су
реализована мерења и
државни премери на
Референтној геомагнетској
мрежи станица и мерних
тачака
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

4. Реализација
опсерваторијских
геомагнетских мерења и
испитивања
Koментар: Редовне и
непрекидне опсерваторијске
регистрације и апсолутна
мерења секундних и
минутних варијација
компонената геомагнетског
поља, изражено бројем
дневних регистрација током
календарске године
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљ 5: Развој привреде са посебним акцентом на оснаживање инвестиционих активности кроз планирање и пројектовање
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Набављени сателитски
снимци и израђен
дигитални ортофото у
односу на површину РС
(ДОФ)
Koментар: Проценат
површине за коју су
набављени сателитски
снимци и израђен дигитални
ортофото
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

проценат

2018

0

100

проценат

2018

0

0

2. Обрађени подаци
дигиталног ортофота у
односу на површину РС
(ДОФ)
Koментар: Проценат
површине за коју су
прикупљени подаци о
променама на
непокретностима
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода
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100

Циљ 6: Прикупљање података методама даљинске детекције са израдом топографских производа (подлога) и дистрибуцијом јавном и приватном сектору
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Издавање по захтеву
прикупљених просторних
података и израђених
топографских производа
(авиоснимци, дигитални
ортофото, дигитални
ортофото мозаик,
дигитални модел терена)
на годишњем нивоу
број
2018
150
150
150
Koментар: Број
реализованих захтева за
издавање просторних
података и израђених
топографских производа на
годишњем нивоу
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљна вредност у 2021.
год.

150

2. Контрола и
верификација
прикупљених података и
израђених производа на
годишњем
нивоу(сателитски снимци,
дигитални ортофото)
Koментар: Изражено у
процентима у односу на
површину територије
Републике Србије
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

проценат

2018

0

70

30

0

проценат

2018

0

0

100

0

проценат

2018

0

100

0

0

проценат

2018

0

100

0

0

3. Обрада дигиталног
ортофотоа у циљу
детектовања промена на
непокретностима
Koментар: Изражено у
процентима у односу на
површину територије
Републике Србије
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

4. Површина подручја за
коју је извршено
прикупљање просторних
података применом
методе даљинске
детекције(сателитски
снимци врло високе
резолуције)на годишњем
нивоу
Koментар: Изражено у
процентима у односу на
површину територије
Републике Србије
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

5. Површина подручја за
коју је израђен дигитални
ортофото на годишњем
нивоу,
Koментар: Изражено у
процентима у односу на
површину територије
Републике Србије
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљ 7: Формирање базе векторских топографских података и израда топографске карте 1:20000 за територију Републике Србије и разних врста тематских карата
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Издавање картографских
публикација (географске,
историјске, туристичке и
нема карте, географски и
историјски атласи, посбена
издања републичког
геодетског завода)
Koментар: Број издатих
картографских публикација
са дистрибуцијом за јавни и
приватни сектор на
годишњем нивоу
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

158

2

2

2

проценат

2018

10,5

5

5

5

2. Површина подручја за
које је израђена
топографска карта 1:20000
на годишњем нивоу
Koментар: Изражено у
процентима у односу на
површину територије
Републике Србије
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

471

3. Површина подручја за
које су креирани векторски
топографски подаци на
годишњем нивоу
Koментар: Изражено у
процентима у односу на
површину територије
Републике Србије
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

проценат

2018

14

5

5

5

Циљ 8: Успостављање и одржавање Регистра географских имена-подсистема Геодетско-катастарског информационог система РГЗ-а и стандардизација географских имена у сарадњи са Комисијом за
стандардизацију географских имена Владе Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Ажурирање и допуна
Регистра географских
имена Републике Србије на
годишњем нивоу
Koментар: број географских
имена за које је извршено
ажурирање и допуна базе
података за територију РС
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број

2018

103970

10000

10000

10000

проценат

2018

100

100

100

100

2. Национални допринос
EUROGEOGRAPHICS
производима
EUROBOUNDARYMAP,
EUROGLOBALMAP и
EUROREGIONALMAP
Koментар: Проценат
ажурираних података у
складу са годишњим
производним планом
EuroGeographics
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљ 9: Израда дигиталног модела терена (ДМТ) и додатна обрада постојећег ДМТ-а значајних поплавних подручја у Републици Србији у оквиру реализације ИПА Пројекта "Flood risk maps developed
for sub-basins and flood protection improved" (активност дефинисана у оквиру Акционог документа: Помоћ у обнови поплављених подручја (Action document "Assistance to flood recovery", EU Delegation
to the Republic of Serbia).
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Додатна обрада ДМТ-а
на годишњем нивоу од
укупно 4050 км2
Koментар: Површина
подручја за које је извршена
додатна обрада ДМТ-а
изражено у процентима
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

проценат

2018

14

86

0

0

проценат

2018

5

95

0

0

2. Израда ДМТ-а на
годишњем нивоу (од
укупно 8300 км2)
Koментар: Површина
подручја за које је израђен
ДМТ изражено у процентима
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Програмска активност: 0003 - Стручни, управни и инспекцијски надзор и процена вредности непокретности
Програм коме припада: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу
Правни основ: Закон о државном премеру и катастру; Закон о општем управном поступку; Закон о планирању и изградњи; Закон о посебним условима за упис
права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе; Закон о хипотеци; Закон о територијалној организацији Републике Србије; Закон о
пољопривредном земљишту; Закон о легализацији објеката; Уредба о означавању назива насељених места, улица и тргова, означавању зграда кућним бројевима и
вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова; Уредба о дигиталном геодетском плану.
Опис: Програмска активност обухвата стручни и управни надзор над оснивањем, одржавањем и обновом катастра непокретности; стручни и управни надзор над
оснивањем и одржавањем катастра водова, стручни и управни надзор над одржавањем адресног регистра; надзор над израдом дигиталних катастарских планова и
планова катастра водова; стручни надзор над геодетским радовима; надзор над комасационом проценом, катастарским класирањем и бонитирањем, техничка
контрола главног пројeкта, прикупљање техничке документације и припрема одлука промени граница катастарских општина, контрола вођења државне границе;
давање стручне помоћи и стручних мишљења; инспекцијски надзор над радом геодетске организације, издавање и одузимање лиценце за рад геодетске
организације, издавање овлашћења за снимање ваздушног простора Републике Србије, издавање и одузимање геодетске лиценце, интерне контроле над свим
пословним процесима у складу са интерним актима и процедурама рада, инспекцијски надзор над радом геодетске организације; успостављање и вођење регистра
тржишних цена непокретности; спровођење масовне и генералне процене вредности непокретности

Циљ 1: Унапређење квалитета рaдних процеса, како у смислу ефикасности у раду, тако и у смислу доследне примене законске регулативе у службама за катастар непокретности, одељењима за
катастар водова и геодетским организацијама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Инспекцијски надзор над
радом геодетских
организација
Koментар: Бројчана
вредност представља број
извршених надзора од
стране једног инспектора,
на годишњем нивоу
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број

2018

50

52

472

55

55

2. Интерна контрола над
свим пословним
процесима рада,
поступање по поднетим
притужбама на рад
запослених, поступање по
спорним предметима,
изрицање хитних мера,
обрада спорних предмета и
доношење решења у
управним предметима
када се не поступа по
изреченим хитним мерама
у вези уписа у катастар
непокретности и катастар
водова и права на њима.

Број

2018

300

350

350

350

број

2018

1000

1000

1000

1000

број

2018

35

40

40

40

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Koментар: Наведене
бројчане вредности односе
се на број решених предмета
у једној години
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

3. Поступање по
приговорима на рад
служби за катастар
непокретности, вршење
стручних и управних
надзора у службама за
катстар непокретности,
давање стручног мишљења
и пружање стручне помоћи
како службама за катастар
непокретности, тако и
физичким и правним
лицима
Koментар: Наведене
бројчане вредности односе
се на број решених предмета
у једној години
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

4. Преглед и пријем
елабората комасационог
премера када надзор врши
геодетска
организација;техничка
контрола главног пројекта ,
надзор над комасационом
проценом, катастарским
класирањем и
бонитирањем
Koментар: Наведене
бројчане вредности односе
се на број катастарских
општина у којима се врши
надзор у једној години
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљ 2: Успостављање евиденције тржишних цена непокретности и система масовне процене вредности непокретности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број верификованих
трансакција
Koментар: вредности дате
на годишњем нивоу
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број

2018

75000

95000

95000

95000

број

2018

90000

95000

95000

95000

2. Број евидентираних
трансакција
Koментар: вредности дате
на годишњем нивоу
Извор верификације: стручне
службе Републичког
геодетског завода

Циљ 3: Дигитализација архивске грађе Републичког геодетског Завода (елаборати катастарских, комасационих и топографских премера, планови, збирке исправа, земљишне књиге и др.) ради
успостављање централе базе Дигиталног архива
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број дигитализованих
страна докумената
архивске грађе
Koментар: Вредности дате
на месечном нивоу по човеку,
и под „дигитализованих
страна” подразумева се
транспорт, припрема,
репарација, процес
скенирања, унос мета
података, контрола,
верификација и смештај
скенираног документа.
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број

2018

3500

3500

473

3500

3500

Програмска активност: 0004 - Успостављање и унапређење националне инфраструктуре геопросторних података
Програм коме припада: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу
Правни основ: Закон о државном премеру и катастру;
Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђују се услови за сарадњу између субјеката НИГП-а и рад Савета НИГП-а и радних група НИГП-а на успостављању
правног и техничког оквира НИГП-а. Такође, обезбеђују се услови за размену и коришћење информација о простору између државних органа, примену стандарда за
техничку инфраструктуру, геоподатке и сервисе ради постизања интероперабилности и развој националног геопортала као места за увид и размену геоподатака.

Циљ 1: Унапређење услова за размену података кроз стандардизацију и креирање институционалног оквира НИГП-а
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број донетих аката
Koментар: Односи се на број
закона, уредби, стратегија,
техничких спецификација у
области НИГП-а донетих на
годишњем нивоу. Базна
вредност се односи на до
сада донета акта.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2018

6

4

2

4

Број

2018

4

3

4

3

Број

2018

4

3

4

3

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

2. Број хармонизованих
сетова података у складу са
INSPIRE директивом
Koментар: Број
хармонизованих сетова
података дат је на
годишњем нивоу
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

3. Дефинисање модела
података на основу INSPIRE
спецификација (за теме из
Анекса 1 и 2).
Koментар: број дефинисаних
модела дат је на годишњем
нивоу
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљ 2: Обезбеђење доступности геопросторних података и развој јавних сервиса (web сервиси) у циљу унапређења е-управе
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број спољних корисника
web сервиса (WMS, WFS,
WCS)
Koментар: Број уговора са
спољним корисницима који
користе web сервисе РГЗ-а

Број

2018

32

40

50

100

Број

2018

75

80

90

100

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10,5

10

10

10

Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

2. Проценат реализованих
веб сервиса података РГЗ-а
Koментар: Подаци
катастра непокретности,
ДКП-а, геодетске основе,
тематске и топографске
карте, ортофото и др.
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљ 3: Израда топографске карте 1:20 000 за територију Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Површина подручја за
које је израђена
топографска карта 1: 20 000
на годишњем нивоу
Koментар: Изражено у
процентима у односу на
површину територије
Републике Србије
Извор верификације:
Стручне службе републичког
геодетског завода

проценат

2018

Циљ 4: Успостављање и одржавање Регистра географских имена - подсистема Геодетско-катастарског информационог система РГЗ-а и стандардизација географских имена у сарадњи са Комисијом за
стандардизацију географских имена Владе Републике Србије.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Ажурирање и допуна
Регистра географских
имена Републике Србије
на годишњем нивоу
Koментар: Број географских
имена за које је извршено
ажурирање и допуна базе
података за територију РС
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број

2018

104890

10000

474

10000

10000

Програмска активност: 0005 - Унапређење регистра просторних јединица и адресног регистра и успостава интероперабилности са другим регистрима
Програм коме припада: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу
Правни основ: Закон о државном премеру и катастру, Уредба о адресном регистру.
Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђују се услови за ажурним и квалитетним алфанумеричким и просторним подацима и обезбеђују се услови за размену
и коришћење алфанумеричких и просторних података између државних органа, и уз примену стандарда за техничку инфраструктуру, податке и сервисе ради
постизања интероперабилности. У првој фази развијају се следећи модули: WORKFLOW, DMS, UMS, CODING SYSTEM, у другој фази: регистар просторних јединица и
адресни регистар, а у трећој фази: лица, КН-алфанумерика и КН-графика. Оснаживање капиталног пројекта "Унапређење земљишне администрације у Србији (YF
8486)"

Циљ 1: Информациони систем катастра непокретности
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

4

6

6

9

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Имплементирани
модули информационог
система
Koментар: Број модула дат
је кумулативно
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број

Циљ 2: Размена сетова података коришћењем апликације е-ЗУП
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Обрада захтева
пристиглих од других
органа државне управе
Koментар: Број обрађених
захтева
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број

2018

10000

15000

20000

25000

број

2018

10000

20000

30000

40000

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

0

147

2. Решавање предмета са
приступом базама података
других државних органа
Koментар: Број
реализвоаних упитакумулативно
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

Циљ 3: Развој привреде са посебним акцентом на оснаживање инвестиционих активности кроз планирање и пројектовање
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Имплементирање
информационог система
катастра непокретности у
СКН (ИСКН)
Koментар: Број служби за
катастар непокретности
(СКН) у којима је
имплементиран ИСКН
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

број

2018

0

0

Програмска активност: 0006 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу
Опис: Програмска активност обухвата: нормативно-правне послове; послове поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја из
делокруга Завода; послове управљања људским ресурсима за потребе Завода; имовинско-правне, радно-правне и правне послове у судским поступцима; послове
јавних набавки добара, услуга и радова за потребе Завода; финансијско-рачуноводствене послове; послове интерне финансијске контроле и опште послове за
потребе Завода.
Циљ 1: Унапређење односа у оквиру унутрашње организације РГЗ-а
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Просечно време
решавања предмета из
области правних,
финансијских и општих
послова
Koментар: Просечно време
Извор верификације:
Стручне службе Републичког
геодетског завода

проценат

2018

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

92

98

98

98

Пројекат: 4002 - Унапређење земљишне администрације у Републици Србији
Програм коме припада: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном нивоу
Правни основ: Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке
за обнову и развој
Опис: Пројекат је намењен спровођењу реформи у сектору земљишне администрације, у циљу унапређења администрације и управљања земљиштем. Постоји
читав скуп додатних реформи у сектору земљишта које је потребно спровести и оне се односе на успостављање јединственог и транспарентног система за масовну
процену вредности непокретности у циљу унапређења опорезивања непокретности, усмеравање и поједностављивање поступка издавања грађевинских дозвола,
јачање система е-управе омогућавањем on-line коришћења података који се односе на земљиште и непокретности и као најбитније на изградњу институционалних
капацитета за спровођење ових реформи.

475

Циљ 1: Унапређење методологије за процену вредности непокретности и опорезивање
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

1. Број цена непокретности
које су доступне на
интернету
Koментар: Вредности дате
на годишњем нивоу,
планиран је редован унос и
унос података из уговора из
2012 и 2013.
Извор верификације:
Стручне службе ангажоване
на Пројекту Управљања
непокретностима у Србији

број

2018

180000

290000

400000

број

2018

20000

30000

50000

проценат

2018

90

100

100

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

број

2018

0

0

170

број

2018

0

0

17

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Месечни број приступа
(хитова) интеренет
страници са ценама
непокретности
Koментар: број приступа
(хитова) дат је на
годишњем нивоу
Извор верификације:
Стручне службе ангажоване
на Пројекту Управљања
непокретностима у Србији

3. Развијен прототип
система за масовну
процену вредности
непокретности
Koментар: Прототип
система се односи на
изабраних 5 општина у
Републици Србији
Базна вредност и вредности
по годинама дати су у
процентима у односу на
следеће фазе: 1. прикупљање
података (2018-2019); 2.
тестирање модела(2019); 3.
развијен систем за примедбе
грађана (2020)
Извор верификације:
Стручне службе ангажоване
на Пројекту Управљања
непокретностима у Србији

Циљ 2: Унапређење E-управе
Назив индикатора

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број запослених који су
похађали обуку за рад у
интегрисаном систему за
КН
Koментар: Број полазника
обуке
Извор верификације:
Стручне службе ангажоване
на Пројекту Управљања
непокретностима у Србији

2. Број служби за КН у
којима је имплементиран
интегрисани систем за КН и
упис права
Koментар: Број СКН
Извор верификације:
Стручне службе ангажоване
на Пројекту Управљања
непокретностима у Србији

Циљ 3: Унапређење квалитета података катастра непокретности и катастра водова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број катастарских
општина за које је
извршена контрола и
унапређење квалитета
података
Koментар: Број
катастарских општина дат
је кумулативно.
Извор верификације:
Стручне службе ангажоване
на Пројекту Управљања
непокретностима у Србији

број

2018

16

3000

4538

проценат

2018

20000

27000

34000

проценат

2018

60

80

95

2. Дигитализација катастра
водова
Koментар: Дужина
дигитализованих водова у
километрима
Извор верификације:
Стручне службе ангажоване
на Пројекту Управљања
непокретностима у Србији

3. Проценат решених
заосталих предмета у
складу са дефинисаним
стандардима пружања
услуга
Koментар: Проценат се
рачуна у односу на број
нерешених предмета по
жалбама на првостепено
решење
Извор верификације:
Стручне службе ангажоване
на Пројекту Управљања
непокретностима у Србији

Раздео 39

476

Циљна вредност у 2021.
год.

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД
Опште образложење корисника:
Републички сеизмолошки завод као посебнa организација државне управе je надлежан да обавља стручне послове који се односе на: систематско регистровање, прикупљање, анализирање и
проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава (природни и индуковани земљотреси, експлозије и горски удари), прогнозирање њиховог утицаја на земљиште, воде, водотоке и објекте;
пројектовање и одржавање мреже сеизмолошких станица и израда сеизмолошких карата (епицентара, сеизмичког хазарда, ризика, максимално догођених интензитета); учешће у изради прописа за
изградњу у сеизмичким подручјима, као и за сеизмичко осматрање капиталних објеката код којих земљотреси могу изазвати катастрофалне последице; учешће у изради перспективног и годишњег
плана сеизмолошких истраживања од интереса за Републику и учешће у извршавању тих планова и изради предлога за просторно и урбанистичко планирање, као и учешће у изради и усавршавању
прописа за сеизмичко пројектовање; израду предлога за планирање и организацију система цивилне заштите, код израде планова за заштиту од земљотреса и мера за отклањање последица и вођење
одговарајуће сеизмолошке документације, њено архивирање и чување; објављивање прикупљених података о сеизмичким и сеизмотектонским појавама и друге сеизмолошке послове који се утврде
годишњим и вишегодишњим програмима.Завод учествује у међународној размени сеизмолошких података и сарађује на регионалним сеизмолошким пројектима од интереса за Републику.
Степен будућих губитака од земљотреса у људству, број повређених и губитке у имовини могуће је ублажити у зависности од тога колико је колективно разумевање овог проблема, колико је присутна
колективна свест о опасности од земљотреса и колико је улагање друштвене заједнице у учења која омогућавају ублажавање ефеката земљотреса. Темељ на коме је могуће изградити ова разумевања
је сеизмички мониторинг на основу кога се добија одговор на питање како поступати у градитељској пракси да би се ублажило штетно дејство земљотреса. Регистровање, прикупљање, анализирање и
архивирање сеизмолошких података обезбеђују неопходну основу за решавање многих проблема у даљим истраживањима. На основу оптималног мониторинга и система извештавања могуће је
остварити правовремене и тачне сеизмолошке информације које представљају базу ефикасног реаговања државе у ванредним ситуацијама у циљу ублажавања штетног дејства земљотреса. У свом
саставу Сеизмолошки мониторинг у Србији има два конвенционална типа сеизмолошких мрежа: Мрежу сеизмолошких станица (22 станице) и Мрежу акцелерографских станица (48 акцелерографа).
Фокус Републичког сеизмолошког завода је модернизација и функционисање поуздане сеизмолошке мреже, побољшање инфраструктуре широм земље, јачање капацитета и сеизмолошке службе у
циљу побољшања поузданости. У наредном средњерочном периоду до 2020. године циљ је унапређење постојећег сеизмолошког система и припрема за остваривање нових производа на бази
сеизмолошког мониторинга и производа који су у домену смањења сеизмичког ризика.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0402 - Заштита животне средине
Сектор: 04 - Заштита животне средине
Опис: Обезбеђивање оперативног функционисања и унапређења сеизмолошког мониторинга на територији Републике Србије. Израдом сеизмолошких подлога и подизањем општег нивоа
информисаности допринеће се да се повећа отпорност друштва и утиче на смањење ризика услед дејства катастрофалних земљотреса. Правовременим, прецизним и ажурним
праћењем и извештавањем јавности и дисеминацијом надлежним службама и средствима јавног информисања о сеизмичкој активности на територији Србије и ближем окружењу знатно
се утиче на смањење сеизмичког ризика.
Циљ 1: Повећње ефикасности регистровања и проучавања земљотреса у функцији смањења сеизмичког ризика
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

23

24

24

24

%

2016

94

95

96

96

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

47

48

48

48

број

2016

131

135

135

135

1. Број иновираних техничких решења за
праћење сеизмичности
Koментар: Број иновираних техничких
решења за праћење сеизмичности
Извор верификације: : Годишњи извештај о
раду РСЗ Влади РС, теренска књига

2. Проценат тачности лоцираних
земљотреса
Koментар: Проценат тачности лоцираних
земљотреса
Извор верификације: Портал европског
медитеранског сеизмолошког центра, веб
сајт РСЗ, месечни билтени

Циљ 2: Интензивирање учешћа у смањењу сеизмичког ризика
Назив индикатора
1. Број израђених подлога за доношење
планова заштиту од јаких земљотреса
Koментар: Број измерених мерних места за
израду подлога за заштиту од јаких
земљотреса
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду РСЗ Влади РС, Извештај о раду
државних службеника код којих је ова
активност дефинисана као радни циљ.

2. Број израђених сеизмичких услова
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду РСЗ Влади РС , Извештај о раду
државних службеника код којих је ова
активност дефинисана као радни циљ.

Програмска активност: 0012 - Праћење и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава
Програм коме припада: 0402 - Заштита животне средине
Правни основ: Закон о Републичком сеизмолошком заводу; Закон о планирању и изградњи; Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године;
Закон о државном премеру и катастру; Национални програм Републике Србије за смањење ризика од катастрофа; Национална стратегија заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама; Закон о ванредним ситуацијама; Закон о рударству и геолошким истраживањима; Закон о заштити животне средине; Уговор о
свеобухватној забрани нуклеарних проба; Закон о државној управи; Закон о Влади; Закон о државним службеницима; Закон о буџетском систему; Закон о платама
државних службеника и намештеника; Закон о буџету Републике Србије; Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја; Закон о ратификацији
Конвенције о раном обавештавању о нуклеарним несрећама.
Опис: Програмска активност обухвата послове који треба да допринесу повећању поузданости и прецизности сеизмолошког аквизиционог система, и обухватају
проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава, израду предлога за доношење планова за заштиту од земљотреса и обезбеђивање правовременог циљаног
извештавања.
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Циљ 1: Унапређење оперативног функционисања сеизмолошког мониторинга
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број нових процедура и
алата уведених у
оперативну примену
Koментар: Број нових
процедура и алата уведених
у оперативну примену
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
РСЗ-а,Извештај о раду
држав.службеника код којих
је ова активност
дефинисана као радни циљ

број

2016

11

12

13

14

%

2016

93

94

94

95

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Проценат времена рада
сеизмолошких станица на
годишњем нивоу
Koментар: Проценат
времена рада сеизмолошких
станица на годишњем нивоу
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
РСЗ-а, поруке дежурних,
евиденција неправилности
рада инструмената.

Циљ 2: Унапређење система за брзо извештавање и упозоравање на јаке земљотресе повећањем брзине извештавања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Просечно време
пружања информације
Koментар: Просечно време
пружања информације
Извор верификације: Веб
портал Завода, Веб портал
Европског медитеранског
сеизмолошког центра.

минут

2016

17

15

14

13

%

2016

93

95

95

96

2. Проценат правовремено
пружених извештаја
Koментар: Проценат
правовремено пружених
извештаја
Извор верификације: Веб
портал Завода, Годишњи
извештај о раду РСЗ-а.

Раздео 40
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Опште образложење корисника:
Рад Републичке дирекције за имовину Републике Србије обухвата послове који проистичу из законом утврђеног делокруга Дирекције. Републичка дирекција за имовину Републике Србије води
јединствену евиденцију непокретности у јавној својини и евиденцију одређених покретних ствари у својини Републике Србије у складу са законом и другим прописом и обавља, у складу са законом,
стручне послове и послове државне управе који се односе на: прибављање ствари у својину Републике Србије; располагање стварима у својини Републике Србије (давање ствари на коришћење,
давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, размена, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у
капитал, залагање покретних ствари); управљање стварима у својини Републике Србије које користи и стварима у својини Републике Србије за које није одређен корисник или носилац права
коришћења, укључујући и осигурање тих ствари; спровођење мера заштите својине Републике Србије путем надзора; располагање имовином Републике Србије у иностранству, утврђивање постојања и
важења правног основа за коришћење ствари у својини Републике Србије, расподелу на коришћење службених зграда, односно пословних просторија, прибављање, управљање и располагање
стамбеним зградама, становима и гаражама у својини Републике Србије; евиденцију поклона у државној својини; упис права својине и права коришћења на непокретностима у својини Републике
Србије у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, старање о финансијској реализацији уговора о располагању стварима у својини Републике Србије, као и друге послове одређене
законом.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: У оквиру програма спроводе се активности које се односе на вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини и евиденције одређених покретних ствари у својини
Републике Србије; прибављање ствари у својину Републике Србије; располагање стварима у својини Републике Србије (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права
јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, размена, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал, залагање покретних
ствари); управљање стварима у својини Републике Србије које користи и стварима у својини Републике Србије за које није одређен корисник или носилац права коришћења, укључујући и
осигурање тих ствари; спровођење мера заштите својине Републике Србије путем надзора; располагање имовином Републике Србије у иностранству, утврђивање постојања и важења
правног основа за коришћење ствари у својини Републике Србије, расподелу на коришћење службених зграда, односно пословних просторија, прибављање, управљање и располагање
стамбеним зградама, становима и гаражама у својини Републике Србије; евиденцију поклона у државној својини; упис права својине и права коришћења на непокретностима у својини
Републике Србије у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, старање о финансијској реализацији уговора о располагању стварима у својини Републике Србије, као и друге
послове одређене законом; обележавање, изградња, опремање, текуће и инвестиционо одржавње граничних и пограничних прелаза

Циљ 1: Унапређење вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини и обезбеђење услова за успостављање јавне својине свих титулара јавне својине и својине јавног предузећа и друштва капитала
чији је оснивач Република Србија.
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Број јединица непокретности за које су
издате потврде сагласно закону
Koментар: /
Извор верификације: Евиденција експедиције
издатих потврда

2. Број унетих и ажурираних
непокретности у нову апликацију у јавној
својини Републике Србије које се не
налазе на коришћењу код корисника, а
стечене су по сили закона

Број

2016

101667

7000

4000

1000

Број

2016

7140

5000

4000

2000

Koментар: /
Извор верификације: Писарница
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Циљ 2: Ефикасно спровођење поступка располагања и коришћења државне имовине
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

индекс

2015

100

105

110

120

индекс

2015

100

105

110

120

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

индекс

2015

100

105

110

120

индекс

2015

100

115

120

120

1. Индекс броја обрађених предмета
Koментар: Индекс се рачуна тако што се на
основу извора верификације (интерне базе
података и извештаја о раду), који су
бројчано изражени, упоређивањем
података утврђује да ли су у односу на
базну вреност остварене циљне вредности
Извор верификације: Помоћна евиденција
организационе јединице

2. Индекс броја спроведених закључака
Владе
Koментар: Индекс се рачуна тако што се на
основу извора верификације (интерне базе
података и извештаја о раду), који су
бројчано изражени, упоређивањем
података утврђује да ли су у односу на
базну вреност остварене циљне вредности
Извор верификације: Помоћна евиденција
организационе јединице

Циљ 3: Ефикасно управљање, заштита и контрола коришћења државне имовине
Назив индикатора
1. Индекс броја поднетих захтева ДП за
заштиту имовинских права и интереса РС
Koментар: Индекс се рачуна тако што се на
основу извора верификације (интерне базе
података и извештаја о раду), који су
бројчано изражени, упоређивањем
података утврђује да ли су у односу на
базну вреност остварене циљне вредности
Извор верификације: Помоћна евиденција
организационе јединице

2. Индекс броја спроведених поступака
контроле коришћења и управљања
државном имовином
Koментар: Индекс се рачуна тако што се на
основу извора верификације (интерне базе
података и извештаја о раду), који су
бројчано изражени, упоређивањем
података утврђује да ли су у односу на
базну вреност остварене циљне вредности
Извор верификације: Интерна евиденција

Циљ 4: Обезбеђење услова рада и опремљености граничних и пограничних прелаза у складу са стандардима
Назив индикатора
1. Број набављене опреме и техничких
средстава
Извор верификације: Помоћна евиденција
организационе јединице

2. Број постављењних посебних табли и
сигналне инсталације
Извор верификације: Помоћна евиденција
организационе јединице

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2019

/

/

/

/

Број

2019

/

/

/

/

Број

2019

/

/

/

/

3. Број спорведених запречавања
Извор верификације: Одлуке Владе и
координационог тела за граничне прелазе

Програмска активност: 0001 - Евидентирање, упис права својине и других стварних права на непокретностима и успостављање јавне својине
Програм коме припада: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Правни основ: Закон о јавној својини, Закон о хипотеци

Опис: Вођење јединствене евиденције непокретности свих непокретности у јавној својини на основу података из посебних евиденција корисника, односно носилаца
права коришћења на непокретностима у јавној својини Републике Србије и збирних података о стању непокретности из јединствене евиденције коју води надлежни
орган АП и ЈЛС; вођење посебне евиденције о стању, кретању и вредности непокретности у јавној својини које се не налазе на коришћењу а које Република Србија
стиче по сили закона; евидентирање корисника непокретности у јавној својни Републике Србије; прибављање свих података који су неопходни за вођење
евиденције, и електронска обрада истих, старање о контроли тачности, свеобухватности и ажурности података из посебне евиденције; координација са титуларима
права јавне својине и корисницима, односно носиоцима права коришћења у поступку извршавања законске обавезе евидентирања непокретности у јавној својини;
вођење евиденције одређених покретних ствари у својини РС у складу са законом и другим прописом; подношење захтева надлежном органу за упис права јавне
својине РС уз предходно прибављање релевантне документације; издавање потврде у поступку успостављања јавне својине и уписа права својине, да је
непокретност пријављена за јединствену евиденцију непокретности у државној својини сагласно закону, односно да за исту непокретност није поднета пријава
одузете имовине у складу са Законом о пријављивању и евидентирању одузете имовине; достављање изјашњења по захтеву ДП о потреби изјављивања жалбе на
донета решења РГЗ-а о извршеној промени уписа права својине на непокретностима са предлогом за предузимање законом прописаних радњи у циљу заштите
имовинских права и интереса РС.

Програмска активност: 0002 - Управљање, располагање и заштита државне имовине
Програм коме припада: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Правни основ: Закон о јавној својини, Закон о промету непокретности, Закон о планирању и изградњи, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон
о хипотеци, Закон о стечају, Закон о наслеђивању, Закон о становању
Опис: Припрема предлога аката које доноси Влада, а који се односе на управљање и располагање непокретностима и покретним стварима у јавној својини
Републике Србије, и то: прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп ствари и грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије, као и
утврђивање удела државне својине код правних лица; спровођење поступака располагања путем оглашавања, избора понуђача, уговарања и старања о
реализацији обавеза; стицање сусвојине на непокретностима у јавној својини; спровођење поступака контроле над располагањем и управљањем државном
имовином путем утврђивања чињеничног стања и предузимања потребних мера ради заштите имовинских права и интереса Републике Србије.

Програмска активност: 0003 - Административна подршка раду Дирекције
Програм коме припада: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Правни основ: Закон о јавној својини, Закон о промету непокретности, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама
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Опис: Пружање финансијске, правне и ИТ подршке и то: финансијско праћење поступака управљања и располагања средствима у јавној својини Републике Србије у
земљи и иностранству, извршавање финансијских обавеза у поступцима располагања и управљања средствима у државној својини, рачуноводственокњиговодствени послови, као и послови анализе трошкова, планирања и извршења буџета, обрачун зарада и других примања запослених и ангажованих лица;
спровођење поступака јавних набавки, послови из области рада и радних односа и то евиденција и развој кадрова, обезбеђење ресурса потребних за спровођење
програмских активности, интеграција, модернизација и унапређење информационог система и остали канцеларијско-манипулативни послови.

Програмска активност: 0004 - Управљање друмским, граничним и пограничним прелазима
Програм коме припада: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Правни основ: Закон о граничној контроли, Закон о јавној својини, Закон о промету непокретности, Закон о планирању и изградњи
Опис: Предузимање мера и активности из система интегрисаног управљања државном границом у складу у законима, стратегијама и другим актима.

Пројекат: 5001 - Изградња граничног прелаза Ватин
Програм коме припада: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Правни основ: Закон о граничној контроли
Опис: /

Циљ 1: Проширење собраћајница и модернизација објеката путничког и робно-царинског терминала са пратећом инфраструктуром и опремом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Проценат завршених
грађевинских радова
%
2019
0
0
80
Извор верификације:

Циљна вредност у 2021.
год.

100

Запнсник о примопредаји
радова

Пројекат: 5002 - Изградња граничног прелаза Бајина Башта
Програм коме припада: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином
Правни основ: Закно о граничној контроли
Опис: /
Циљ 1: Проширење собраћајница и модернизација објеката путничког и робно-царинског терминала са пратећом инфраструктуром и опремом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Проценат завршених
грађевинских радова
%
2019
0
0
46
Извор верификације:

Циљна вредност у 2021.
год.
100

Запнсник о примопредаји
радова

Раздео 41
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ
Опште образложење корисника:
Република Србија се сусреће са бројним проблемима у вези са чишћењем терена загађеног касетном муницијом, авионским бомбама – ракетама, минама и другим неексплодираним убојитим
средствима. Брзина решавања ових проблема зависи од обезбеђења средстава за разминирање – чишћење. За усклађивање послова у вези са хуманитарним разминирањем, у Србији је 2002. године
основан Центар за разминирање као самостални државни орган. Центар за разминирање у Србији не врши разминирање, већ, поред осталог, обавља извиђање локација за које се сумња да су
загађене касетном муницијом, минама и другим неексплодираним убојитим средствима (НУС), израђује пројекте за разминирање, обезбеђује донације за њихову реализацију, врши контролу
квалитета разминирања, обавља међународну сарадњу, стара се о спровођењу међународних стандарда и извршавању међународних уговора и др.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1401 - Безбедно друштво
Сектор: 14 - Јавна безбедност
Опис: Центар за разминирање обавља стручне послове у области хуманитарног разминирања који се односе на: усклађивање хуманитарног разминирања у Републици Србији; припрему
прописа из области разминирања; прикупљање, обрађивање и чување података и вођење евиденција о површинама које су загађене минама и другим неексплодираним убојитим
средствима, о разминираним површинама, о настрадалим од мина и других неексплодираних убојитих средстава; опште и техничко извиђање површина за које се сумња да су загађене
минама или другим неексплодираним убојитим средствима; израду планова и пројеката за разминирање и праћење њиховог остваривања; израду пројектних задатака за разминирање;
издавање одобрења предузећима и другим организацијама за обављање послова разминирања; издавање пиротехничке књижице лицима која су оспособљена за обављање послова
разминирања; одобравање планова извођача радова за обављање разминирања на одређеној површини и издавање уверења да је одређена површина разминирана, односно очишћена
од мина и других неексплодираних убојитих средстава; контролу квалитета разминирања; упознавање становништва са опасностима од мина и других неексплодираних убојитих
средстава; учешће у обуци лица за обављање послова општег и техничког извиђања и разминирања; праћење примене међународних уговора и стандарда у области разминирања;
остваривање међународне сарадње, као и друге послове одређене законом.
Циљ 1: Простор безбедан за живот грађана, бављење пољопривредом, експлоатацију шума, развој туризма, реализацију инфраструктурних пројеката од стратешког значаја
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Смањење простора сумњивог на
загађеност минама, касетном муницијом,
авионским бомбама - ракетама и другим
неексплодираним убојитим средствима
м2
2016
22.000.000
5.000.000
5000000
Извор верификације: Извештај о раду, Сајт
Центра за разминирање

Програмска активност: 0004 - Хуманитарно разминирање у Републици Србији
Програм коме припада: 1401 - Безбедно друштво
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о безбедности и здрављу на раду.
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Циљна вредност у 2021.
год.

5000000

Опис: У оквиру ове програмске активности, Центар за разминирање обавља стручне послове који се односе на: усклађивање хуманитарног разминирања у
Републици Србији; припрему прописа из области разминирања; прикупљање, обрађивање и чување података и вођење евиденција о површинама које су загађене
минама и другим неексплодираним убојитим средствима, о разминираним површинама, о настрадалим од мина и других неексплодираних убојитих средстава;
опште и техничко извиђање површина за које се сумња да су загађене минама или другим неексплодираним убојитим средствима; израду планова и пројеката за
разминирање и праћење њиховог остваривања; израду пројектних задатака за разминирање; издавање одобрења предузећима и другим организацијама за
обављање послова разминирања; издавање пиротехничке књижице лицима која су оспособљена за обављање послова разминирања; одобравање планова
извођача радова за обављање разминирања на одређеној површини и издавање уверења да је одређена површина разминирана, односно очишћена од мина и
других неексплодираних убојитих средстава; контролу квалитета разминирања; упознавање становништва са опасностима од мина и других неексплодираних
убојитих средстава; учешће у обуци лица за обављање послова општег и техничког извиђања и разминирања; праћење примене међународних уговора и стандарда
у области разминирања; остваривање међународне сарадње, као и друге послове одређене законом.

Циљ 1: Смањење простора загађеног минама, касетном муницијом, авионским бомбама-ракетама и другим неексплодираним убојитим средствима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број реализованих
пројеката за разминирање чишћење
Број пројеката
2016
125
19
19

Циљна вредност у 2021.
год.

19

Извор верификације:
Извештај о раду, Сајт
Центра за разминирање

2. Површина (м2) простора
који је разминиран очишћен

м2

Извор верификације:
Извештај о раду, Сајт
Центра за разминирање

2016

22.000.000

1.800.000

1.800.000

1800000

Циљ 2: Повећање безбедности људи, заштита од пожара и заштита животне средине, безбедна пловидба рекама, враћебо земљиште на коришћење
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Површина земљишта са
смањеним ризиком од
пожара у односу на мине и
НУС и повећаном заштитом
животне средине, као и
површине простора на
м2
2016
22.000.000
2.000.000
2.000.000
коме је повећана
безбедност пловидбе

Циљна вредност у 2021.
год.

2000000

Извор верификације:
Извештај о раду

2. Укупан број становника
на разминираном
простору, као и на простору
за који извиђањем није
потврђена сумња да је
загађен

Број становника

Извор верификације:
Извештај о раду, Сајт
Центра за разминирање

2016

1.500.000

500.000

500.000

500000

Раздео 42
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
Опште образложење корисника:
Предлог Финансијског плана за 2019. и пројекције за 2020. и 2021. годину урађен је у складу са достављеном Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020. и
2021. годину. Планиран је један програм (Заштита интелектуалне својине) у оквиру Сектора наука, технолошки развој и иновације, и две програмске активности: Заштита индустријске својине,
ауторског и сродних права и информционо образовни послови у вези са значајем заштите (ПА 1) и Администрацаја и управљање (ПА 3).
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0202 - Заштита интелектуалне својине
Сектор: 02 - Наука, технолошки развој и иновације
Опис: Програм је планиран у оквиру општег циља развоја науке као покретача дугорочног развоја привреде засноване на знању и конкурентности, односно посебног циља који се односи
на подстицање предузетништва заснованог на иновацијама и високим технологијама. Програм се односи на осигуравање ефикасне заштите свих видова заштите интелектуалне својине и
то: заштиту проналазака патентом, малим патентом и топографијом полупроводника; заштиту жига, индустијског дизајна, ознаке географског порекла и ефикасно остваривање ауторских и
сродних права који су усклађени са европским и међународним стандардима у овој области као и са националном иновационом политиком. Ефикасна заштита интелектуалне својине
подразумева квалитетно и стручно вођење поступка за признање заштите проналазака, жига, индустријског дизајна, ознаке географског порекла и надзор над радом организација за
колективно остваривање ауторског и сродних права које се усклађује са европским и међународним нормама, а произлази из чланства Србије у специјализованим међународним
организацијама у области интелектуалне својине. На ефикасност заштите права интелектуалне својине ће се утицати континуираним стручним усавршавањем запослених у оквиру
регионалних и међународних програма за стручно усавршавање које спроводе организације за интелектуалну својину и активним учешћем у релевантним стручним телима
специјализованих међународних организација у области интелектуалне својине. Такође, на ефикасност остваривања заштите права интелектуалне својине утицаће се применом и развојем
установљеног Система управљања квалитетом у складу са стандардом ISO9001:2008 као и даљим информатичким унапређењем процеса рада и унапређењем чувања информација и
информационо образовним активностима Завода за интелектуалну својину.

Циљ 1: Ефикасно остваривање заштите интелектуалне својине и пружање информационо образовних услуга у вези са заштитом
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

92

105

105

105

%

2016

90

90

90

90

1. Однос броја окончаних предмета са
бројем примљених предмета
Koментар: Брзина испитивања се
унапређује спречавањем стварања
заостатака у решавању предмета, те је у
том смислу циљ да овај параметар буде
већи од 100%.
Извор верификације: Годишњи извештај
Завода

2. Проценат задовољних корисника
пруженим услугама које су везане за
ефикасну заштиту интелектуалне својине.
Koментар: Мерење задовољних корисника
се спроводи два пута годишње путем
анкете. Проценат задовољних корисника
треба да буде изнад 80%
Извор верификације: Годишњи извештај
Завода, Извештај о квалитету ISO 9001

Програмска активност: 0001 - Заштита индустријске својине, ауторског и сродних права и информационо образовни послови у вези са значајем заштите
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Програм коме припада: 0202 - Заштита интелектуалне својине
Правни основ:
Закон о патентима, Закон о заштити топографија полупроводничких производа, Закон о жиговима, Закон о правној заштити индустријског дизајна, Закон о ознакама
географског порекла, Закон о ауторском и сродним правима, Закон о оптичким дисковима, Закон о републичким административним таксама
Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента - PCT
Закон о ратификацији Споразума између Савезне владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената - Споразум о сарадњи и проширењу, Закон о потврђивању
Конвенције о признавању европских патената - Конвенција о европском патенту, Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о
међународном регистровању жигова.
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се стручни послови и послови државне управе који се односе на: патент и мали патент, жиг, дизајн, ознаку
географског порекла, топографију интегрисаног кола, ауторско право и сродна права; примену међународних уговора из области заштите интелектуалне својине и
представљање и заступање интереса Републике Србију у специјализованим међународним организацијама за заштиту интелектуалне својине; надзор над радом
организација за колективно остваривање ауторског права и сродних права; развој у области заштите интелектуалне својине и информационо образовни послови у
области заштите интелектуалне својине.
Циљ 1: Раст купног броја информација доступних преко електронских регистара и других електронских сервиса и броја пружених информационо-образовних услуга
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Проценат развоја
електронских регистара и
других електронских
сервиса за сва права
индустријске својине
Koментар: Завод је у процесу
развоја електронских
регистара за сва права ИС
који ће преко сајта Завода
бити доступни јавности.
Тренутно је развијен еРегистар жигова, еРегистар патената и еРегистри Ознака
географског порекла док се еРегистри за остала права
развијају. Одржавање,
унапређивање и
верификација података
обављају се континуирано
Извор верификације:
Годишњи извештај Завода

%

2016

60

80

90

90

Програмска активност: 0003 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0202 - Заштита интелектуалне својине
Правни основ:
Закон о патентима, Закон о заштити топографија полупроводничких производа, Закон о жиговима, Закон о правној заштити индустријског дизајна, Закон о ознакама
географског порекла, Закон о ауторском и сродним правима, Закон о оптичким дисковима, Закон о републичким административним таксама
Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента - PCT
Закон о ратификацији Споразума између Савезне владе СРЈ и ЕПО о сарадњи у области патената - Споразум о сарадњи и проширењу, Закон о потврђивању
Конвенције о признавању европских патената - Конвенција о европском патенту, Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о
међународном регистровању жигова.
Опис: Функционисање рада Завода

Раздео 43
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Опште образложење корисника:
Завод за социјално осигурање је орган државне управе који обавља послове који се односе на примену међународних уговора о социјалном осигурању, израду административних споразума за
примену међународних уговора о социјалном осигурању, израду споразума о накнади трошкова здравствене заштите, израду двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјалном
осигурању, учешће у обрачуну трошкова здравствене заштите и друге послове одређене законом. Активности којима се бави Завод односе се на решавање питања и проблема која се појављују у
примени закључених конвенција о социјалном осигурању, као што су остваривање и коришћење права на пензију корисника који су стаж осигурања навршили на територији две или више држава,
остваривања права на здравствену заштиту за време привременог боравка наших осигураника у иностранству, односно боравка страних осигураника на територији наше државе, остваривања права
за време привремене незапослености током боравка на територији друге државе и др. Завод има активну улогу у координацији организација обавезног социјалног осигурања у Републици Србији у
примени међународних уговора о социјалном осигурању, у преговорима надлежних министарстава за закључивање нових споразума о социјалном осигурању, као и у процесу придуживања
Републике Србије у ЕУ.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0902 - Социјална заштита
Сектор: 09 - Социјална заштита
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0008 - Примена међународних уговора о социјалном осигурању
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Основ програма су одговарајуће одредбе Закона о министарствима и одредбе међународних споразума о социјалном осигурању и
административних споразума за њихово спровођење које је закључила Република Србија.
Опис: Кроз ову програмску активност, поред осталог, врши се утврђивање садржине и форме двојезичних образаца за примену међународних уговора о
социјалном осигурању, закључивање спроводбених споразума и протокола за примену међународних уговора, обрачун стварних и паушалних трошкова
здравствене заштите, постизање договора за начелна и појединачна питања у вези спровођења споразума. Разговори са органима за везу других држава се
одржавају у циљу разматрања и решавања питања и проблема који се јављају у спровођењу одговарајућих споразума о социјалном осигурању са тим државама, по
областима социјалног осигурања.
Циљ 1: Повећана ефикасност смањењем броја спорних отворених питања из области социјалног осигурања применом међународних уговора о социјалном осигурању
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.

482

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број одржаних разговора
са органима за везу других
држава уговорница
Koментар: Извор верификације: Завод
за социјално осигурање

број

2016

20

21

21

22

Програмска активност: 0009 - Сарадња са међународним институцијама у области социјалног осигурања
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Статут Међународног удружења социјалне сигурности (ISSA). Међународни споразуми о социјалном осигурању и административни споразуми за
њихово спровођење које је закључила Република Србија.
Опис: У оквиру ове програмске активности се обавља сарадња на мултилатералном нивоу у циљу успостављања сарадње и размене искустава о актуелним
дешавањима у области социјалне сигурности. Издвојена средства се односе на чланарину Међународном удружењу социјалне сигурности (ISSA).

Програмска активност: 0010 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о раду, Закон о државној управи, Закон о државним службениоцима.
Опис: Кроз ову програмску активност, поред осталог, омогућава се остваривање права и обавеза запослених државних службеника и пружање подршке за
реализацију активности које су у надлежности Завода.

Раздео 44
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Опште образложење корисника:
Српска академија наука и уметности (у даљем тексту:Академија) највиша је научна и уметничка установа у Републици Србији. Академија развија и подстиче науку, организује и унапређује основна и
примењена научна истраживања, подстиче и унапређује уметничку делатност. Академија је установа од посебног националног значаја. Академија ради на основу Закона о Српској академији наука и
уметности и Закона који се односе на научноистраживачку делатност у Републици Србији.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0201 - Развој науке и технологије
Сектор: 02 - Наука, технолошки развој и иновације
Главни носилац: 13700 - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Програмска активност: 0009 - Академијске награде
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о Српској академији наука и уметности, Статут Српске академије наука и уметности.
Опис: Ова програмска активност обухвата исплату награда за изузетан допринос науци и уметности. Изузетан допринос науци подразумева оригиналне
истраживачке резултате и на њима засноване радове, високо оцењене у земљи и иностранству, којима се битно унапређује спознаја у одговарајућој научној,
културној и уметничкој области.
Изузетан допринос уметности подразумева врхунско стваралаштво које садржи нове, оригиналне облике израза и имагинације. Академијске награде исплаћују се
редовним и дописним члановима Академије. Током 2018. године Академија врши избор нових чланова (академика) како би се створили услови за наставак
динамичније научне и уметничке делатности САНУ. Очекивани број Академика након избора је око 150 редовних и дописних чланова који примају Академијску
награду као вид друштвеног признања.
Циљ 1: Унапређење научно-истраживачког рада кроз друштвена признања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број додељених награда
члановима мушког пола
Извор верификације:
Годишњак Сану

број

2016

126

150

145

140

број

2016

13

18

18

18

2. Повећање броја жена
Академика
Koментар: .
Извор верификације:
Годишњак Сану

Програмска активност: 0010 - Подршка раду САНУ
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Закон о Српској академији наука и уметности, Статут Српске академије наука и уметности.
Опис: Програмска активност обухвата делатност САНУ и стручних служби Академије, у следећим областима: научноистраживаки рад, организација научних скупова,
изложби уметничког садржаја, концерата класичне, духовне и изворне музике, издавање публикација научног и уметничког садржаја, библиотечка делатност,
архивска делатност, међународна сарадња у области науке, уметности и културе и др. Српска академија наука и уметности остварује научну, уметничку и техничку
сарадњу са преко 40 научних и уметничких институција у земљама Европе и Света. Академија планира да прошири ту сарадњу са свим европским, националним и
струковним академијама. Академија већ има споразуме о међуакадемијској сарадњи са 16 националних академија у Европи и свету, где се сарадња одвија у
појединим научним дисциплинама путем размене (бездевизне) истраживача научне и стручне литературе. Академија остварује и међународну научну и културну
сарадњу и са међународним институцијама као што су УНЕСКО, Европска академија наука и уметности, Интеракадемијски савет за југоисточну европу и др. У 2019.
години наставиће се са опремањем Центра за дигитализацију културне, уметничке, историјске и научне баштине Републике Србије и почетак његовог рада, уз
пријем новозапослених информатичара.
Новоосновани Огранак САНУ у Нишу, уз динамичне научне активности, започеће и културно-уметничке активности, како би се делатност САНУ приближила и том
региону Републике Србије.
Током ове године знатан део активности Академије биће посвећен новим чланова (академика) како би се створили услови за наставак динамичније научне и
уметничке деланости САНУ. Такође радиће се на успостављању и почетку рада Центра за дигитализацију научне и културне баштине Републике Србије. Сану је у
процесу конституисања Центра за стратешка истраживања од које се очекује да буде институција која ће, под окриљем најважније научне и уметничке институције у
Србији, окупити све најважније научнике и посленике из области економије, демографије, екологије и спољне и унутрашње политике, нових технологија на
пројектима од највишег значаја за Републику Србију.
Циљ 1: Развој, подстицај, оранизовање и унапређење рада САНУ

483

Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2015

95

120

125

125

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2

3

3

4

1. Број културних
манифестација, концерата
и изложби
Koментар: .
Извор верификације:
Годишњак Сану

Циљ 2: Број и врста активности из области родне равноправности
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Публикације,
Библиографије, Научнице,
Уметнице, Едиција жена
чланова САНУ

број

2017

Извор верификације:
Годишњак Сану

Пројекат: 5001 - Дигитализација културне, уметничке, историјске и научне баштине Републике Србије
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије
Правни основ: Сагласност Владе Републике Србије
Опис: Аудиовизуелни архив и Центар за дигитализацију САНУ ће бити свечано отворен и започети са радом 19.11.2018. године. Од њега се очекује да буде
референтна српска институција за дигитализацију културне и уметничке баштине која ће поставити стандарде за рад у овој области у Републици Србији. Радови су
завршени убедљиво је највећи део опреме је набављен, а током 2019. године ће се набавити и преостала опрема и завршити обучавање стручњака који ће се
бавити дигитализацијом.
Циљ 1: Дигитализација културне,уметничке,историјске и научне баштине Републике Србије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Дигитализација
културне,уметничке,историј
ске и научне баштине
Републике Србије

%

2016

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2

3

5

/

Извор верификације:
Годишњак Сану

Раздео 45
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опште образложење корисника:
Управа за јавне набавке је посебна организација која врши надзор над применом Закона о јавним набавкама, о чему подноси посебан извештај Влади и одбору Народне скупштине надлежном за
финансије, учествује у припреми прописа у области јавних набавки, доноси подзаконске акте, припрема планове и нормативне акте и уз сагласност Владе предузима друге активности у вези са
преговорима о приступању Европској унији у области јавних набавки, управља Порталом јавних набавки, припрема извештаје о јавним набавкама, предлаже мере за унапређење система јавних
набавки, пружа стручну помоћ наручиоцима и понуђачима, доприноси стварању услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава у поступку јавне набавке.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Закон о јавним набавкама регулише област јавних набавки на свеобухватан начин. Њиме су обухваћена сва питања везана за покретање и спровођење поступака јавних набавки,
као и поступак заштите права у поступцима јавних набавки; обавезе наручиоца у погледу извештавања; дефинисани основни појмови јавних набавки; дефинисане су надлежности Управе
за јавне набавке и оснивање, начин рада и надлежности Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Закон о јавним набавкама је увео неколико значајних новина
у систем јавних набавки: сертификација службеника за јавне набавке; електронско оглашавање на Порталу јавних набавки; тромесечно извештавање Управе за јавне набавке о
спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима. Све горе наведено допринеће формирању добро уређеног и јединственог система јавних набавки, који обезбеђује
услове за слободну, недискриминаторску, конкурентску борбу између понуђача као учесника у поступку јавне набавке, чиме се остварује рационално и економично коришћење јавних
средстава. Транспарентност, слободна конкуренција и правна сигурност у области јавних набавки, смањују укупан пословни ризик у Републици Србији, чиме она постаје привлачнија за
стране фирме и инвеститоре, што има значајне ефекте на динамику будућег привредног развоја Републике Србије.
Циљ 1: Повећана транспарентност и перформансе у поступцима јавних набавки
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

просечан број

2016

7039

7100

7150

7200

%

2016

12

14

15

16

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

да/не

2018

не

да

да

да

1. Просечна посећеност Портала јавних
набавки на дневном нивоу
Koментар: Раст просечног броја посета на
дневном нивоу Порталу јавних набавки као
резултат нових функционалности Портала
јавних набавки
Извор верификације: Портал јавних набавки

2. Ућешће економски најповољније
понуде као критеријума за доделу
уговора у укупном броју закључених
уговора о јавним набавкама
Koментар: Раст учешћа критеријума
економси најповољнија понуда за доделу
уговора у укупном броју закључених уговора
у поступцима јавних набавки, омогућиће у
већем броју реализацију принципа
"вредност за новац", односно добијање
бољег квалитета предмета набавке.
Извор верификације: Годишњи извештај
Управе за јавне набавке

Циљ 2: Унапређена родна равноправност у области јавних набавки
Назив индикатора
1. Израђен план активности који ће
допринети родној равноправности у
области јавних набавки
Извор верификације: Извештај о раду Влади

Програмска активност: 0001 - Развој и праћење система јавних набавки
Програм коме припада: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки

484

Правни основ: Закон о јавним набавкама
Опис: Планираним активностима Управе за јавне набавке у периоду од 2019 – 2021. године допринеће да се постојећи систем јавних набавки унапреди кроз:
1) унапређивање јединственог система јавних набавки у Републици Србији;
2) повећање ефикасности система јавних набавки;
3) смањивање нерегуларности у систему јавних набавки;
4) усаглашавање са директивама и другим актима ЕУ;
5) подстицање одрживог економског развоја Републике Србије и раст животног стандарда грађана.

Циљ 1: Успостављено стручно и ефикасно обављање поступака јавних набавки
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број сертификованих
службеника за јавне
набавке
Koментар: Већи број
сертификованих службеника
за јавне набавке допринеће
ефикасном обављању
стручних послова који су
усмерени ка стварању добре
праксе у примени Закона о
јавним набавкама.
Извор верификације:
Евиденција додељених
сертификата за службеника
за јавне набавке

2. Просечна дужина
трајања отвореног поступка
јавне набавке од
доношења одлуке о
покретању поступка до
закључења уговора о јавној
набавки

број

2016

3288

3688

3888

4088

број дана

2016

68

67

66

65

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

19469

21150

21200

21300

број

2016

18880

20100

20200

20300

Извор верификације:
Годишњи извештај Управе за
јавне набавке

Циљ 2: Ефикасно коришћење јавних средстава
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број уговора закључених
на основу оквирних
споразума
Koментар: Повећање броја
уговора закључених кроз
оквирне споразуме је
показатељ економичности
спровођења поступака
јавних набавки
Извор верификације:
Годишњи извештај Управе за
јавне набавке

2. Број уговора закључених
на основу централизованих
јавних набавки
Koментар: Повећање броја
уговора закључених кроз
централизоване јавне
набавке је показатељ
економичности спровођења
поступака јавних набавки
Извор верификације:
Годишњи извештај Управе за
јавне набавке

Пројекат: 7003 - ИПА 2013 - Реформа јавне управе
Програм коме припада: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки
Правни основ: Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру компоненте I Инструмената претприступне помоћи (ИПА) - Помоћ у
транзицији и изградњи институција за период 2007-2013. године.
Опис: Техничка помоћ УЈН и другим органима у оквиру система јавних набавки како би се унапредио и усагласио законодавни оквир са правом ЕУ, лакше
имплементирала решења из Закона о јавним набавкама, унапредила област електронских набавки и ојачали капацитети органа у оквиру система јавних набавки.

Циљ 1: Успостављање модерног система јавних набавки усаглашеног са директивама Европске уније и европском добром праксом.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број обука из области
јавних набавки
Koментар: Број извршених
обука из области јавних
набавки као подршка ИПА
пројекта
Извор верификације:
Извештај Управе за јавне
набавке

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2016

5

5

0

0

да/не

2016

не

да

не

не

2. Израда подзаконских
аката у складу са
хармонизованим Законом
о јавним набавкама
Koментар: Техничка помоћ
ИПА пројекта кроз
активности везане за
израду подзаконских аката у
циљу хармонизације са
директивама ЕУ.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

485

3. Израђен савремени
информациони систем за
јавне набавке

да/не

2016

не

да

не

не

Извор верификације:
Извештај о раду Владе

Раздео 46
РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Опште образложење корисника:
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) у складу са одредбама члана 138. Закона о јавним набавкама је самосталан и независан
орган Републике Србије који обезбеђује заштиту права у поступцима јавних набавки.
У оквиру делокруга своје надлежности Републичка комисија:
• одлучује о захтевима за заштиту права;
• одлучује о закључењу уговора у случају из члана 30. став 3. ЗЈН;
• одлучује о жалби против закључка наручиоцa;
• одлучује о предлогу наручиоца да поднети захтев за заштиту права не спречава доношење одлуке, односно закључење уговора или оквирног споразума;
• одлучује о предлогу подносиоца захтева за заштиту права да се забрани закључење или извршење уговора о јавној набавци;
• одлучује о трошковима поступка заштите права и трошковима припреме понуде;
• прати и контролише спровођење одлука које доноси;
• изриче новчане казне наручиоцу и одговорном лицу наручиоца;
• поништава уговор о јавној набавци;
• води прекршајни поступак у првом степену;
• покреће поступак за утврђивање ништавости уговора о јавној набаци;
• сарађује са страним институцијама и стручњацима у областима јавних набавки;
• обавља и друге послове у складу са законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Програмом „Развој система, заштита права у поступцима јавних набавки“ се обезбеђује заштита права у поступку јавних набавки чиме се доприноси смањењу нерегуларности у
систему јавних набавки, повећању транспарентности поступака јавних набавки и јачању правне сигурности у области јавних набавки, слободној конкуренцији учесника у јавним набавкама
као и смањењу укупног пословног ризика у Републици Србији, узимајући у обзир вредност, број и значај јавних набавки пре свега, кроз увећање броја решених предмета у односу на
претходне године.
Циљ 1: Повећати број решених предмета
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

проценат

2017

88

89

90

91

1. Проценат решених предмета у односу
на број примљених у току календарске
године
Извор верификације : База података
Републичке комисије 2017. година
Извор верификације: Извештај о раду
Републичке комисије Народној скупштини за
2016. годину
Извор верификације: 01

Програмска активност: 0002 - Заштитa права у поступцима јавних набавки
Програм коме припада: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки
Правни основ: Закон о јавним набавкама
Опис: Стручни послови заштите права у поступцима јавних набавки реализују се:
1. одлучивањем о захтевима за заштиту права,
2. одлучивањем о закључењу уговора о јавној набавци у случају постојања сукоба интереса између понуђача и наручиоца ако се од стране наручиоца докаже да би
забрана закључења уговора проузроковала велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, односно значајно
угрозила интерес Републике Србије, да је предузео све мере ради сузбијања штетних последица да остали понуђачи не испуњавају услове из поступка, односно да је
након рангирања њихових понуда разлика у цени већа за 10% или број пондера већи за 10 у корист изабраног понуђача,
3. одлучивањем о жалби против закључка наручиоца,
4. одлучивањем о предлогу наручиоца да поднети захтев за заштиту права не спречава доношење одлуке, односно закључење уговора или оквирног споразума,
5. одлучивањем о предлогу подносиоца захтева за заштиту права да се забрани закључење или извршење уговора о јавној набавци,
6. одлучивањем о трошковима поступка заштите права и трошковима припреме понуде,
7. праћењем и контролом спровођења донетих одлука Републичке комисије.

Циљ 1: Обезбедити ефикасан поступак заштите права у поступцима јавних набавки
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број извештаја о
поступању наручиоца
Извор верификације:
Електронска база података
Републичке комисије 2017.
година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2017

1416

1425

1435

1440

број

2017

59

34

32

30

проценат

2017

65

67

70

72

Извор верификације: 01

2. Просечан број дана за
доношење одлуке
Извор верификације:
Електронска база података
Републичке комисије 2017.
година
Извор верификације: 01

3. Проценат потврђених
одлука од стране Управног
суда Извор верификације:
Електронска база података
Републичке комисије 2017.
година
Извор верификације: 01

Програмска активност: 0005 - Административна подршка раду Републичке комисије

486

Програм коме припада: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки
Правни основ: Закон о јавним набавкама
Опис: Стручни послови административне подршке у раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки обављају следеће послови који се
односе на :
Припремањe предлога општих аката и уговора; послове у вези са спровођењем јавних набавки за потребе Републичке комисије; поступање по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности; поступање по притужбама физичких и правних лица и по захтевима надлежних
органа у области заштите људских и мањинских права и слобода и заштите равноправности; остваривање права и обавеза из радно-правног статуса председника и
чланова Републичке комисије; пријем запослених у радни однос и остваривање права, дужности и одговорности из радног односа државних службеника и
намештеника у Служби; израду општих и појединачних аката из области радних односа; вредновање учинка рада државних службеника; обуку и стручно
усавршавање запослених; вођење одговарајућих евиденција у области рада; обављање послова безбедности и здравља на раду запослених у Служби, обављање
стручних и административних послова за потребе конкурсне комисије, жалбене комисије и других комисија и радних тела у Служби, издавање потврда и других
докумената у вези са евиденцијама које се воде, материјално-финансијске и рачуноводствене послове; пријем, отпремање и архивирање поште; пружање стручне
помоћи другим секторима, одељењима и одсецима у припреми појединачних и посебних извештаја Републичке комисије који садрже анализе и оцену стања у
области заштите права у поступцима јавних набавки; као и други послови из делокруга рада Сектора потребни за извршавање надлежности Републичке комисије.

Циљ 1: Обезбедити ефикасну административну подршку раду Републичке комисије
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Обезбедити ефикасну административну подршку раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
Koментар: Стручни послови административне подшке у раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки обављају следеће послови који се односе на:
Припремањe предлога општих аката и уговора; послове у вези са спровођењем јавних набавки за потребе Републичке комисије; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и
заштиту података о личности; поступање по притужбама физичких и правних лица и по захтевима надлежних органа у области заштите људских и мањинских права и слобода и заштите равноправности;
остваривање права и обавеза из радно-правног статуса председника и чланова Републичке комисије; пријем запослених у радни однос и остваривање права, дужности и одговорности из радног односа државних
службеника и намештеника у Служби; израду општих и појединачних аката из области радних односа; вредновање учинка рада државних службеника; обуку и стручно усавршавање запослених; вођење одговарајућих
евиденција у области рада; обављање послова безбедности и здравља на раду запослених у Служби, обављање стручних и административних послова за потребе конкурсне комисије, жалбене комисије и других
комисија и радних тела у Служби, издавање потврда и других докумената у вези са евиденцијама које се воде, материјално-финансијске и рачуноводствене послове; пријем, отпремање и архивирање поште;
пружање стручне помоћи другим секторима, одељењима и одсецима у припреми појединачних и посебних извештаја Републичке комисије који садрже анализе и оцену стања у области заштите права у поступцима
јавних набавки; као и други послови из делокруга рада Сектора потребни за извршавање надлежности Републичке комисије. Обзиром на опис послова нису дати мерљиви циљеви, јер се не могу одредити на начин на
који су одредиви у програмској активности 0002.
Извор верификације: 01

Раздео 47
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Опште образложење корисника:
На основу Закона о рударству и геолошким истраживањима основан је Геолошки завод Србије, као посебна организација са својством правног лица, која обавља основна геолошка истраживања и
друга геолошка истраживања обухваћена годишњим програмом геолошких истраживања и дугорочним програмом развоја основних геолошких истраживања, као и послове примењених геолошких
истраживања од важности за Републику Србију, на основу посебне одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства. Дугорочни програм обухвата стратешке приоритете и дугорочне циљеве
извођења основних геолошких истраживања у функцији укупног економског и друштвеног развоја, а у складу са просторним планом Републике Србије, Стратегијом одрживог развоја, као и Стратегијом
управљања минералним и другим геолошким ресурсима РС којом се одређују дугорочни циљеви развоја рударства и геолошких истраживања енергетских, металичних, неметаличних и техногених
минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса. Годишњи програм обухвата циљеве, врсту и обим геолошких истражних радова, услове и динамику њиховог извођења, као и потребна
финансијска и материјално- техничка средства и кадровске ресурсе за њихову реализацију. Годишњим програмом могу бити обухваћена и друга геолошка истраживања, ако је њихово извођење
неопходно ради процене ризика и отклањања последица од геолошких хазарда (клизишта, одрона, поплава, земљотреса и др.), као и примењена геолошка истраживања минералних и других
геолошких ресурса, као и друга, ако је извођење тих истраживања од интереса за Републику Србију.
Завод обавља и друге послове од интереса за Републику Србију, као што су: израда и штампање геолошких карата размере 1:25.000 и ситније размере; израда специјалистичких и тематских геолошких
карата (металогенетских, односно минерагенетских, геомагнетских, гравиметријских, радиометријских, геохемијских, хидрогеолошких, инжењерскогеолошких, структурно-тектонских, сеизмичких,
геоеколошких и других), укључујући и израду геолошких подлога за потребе просторног планирања; врши истраживања и мониторинг клизишта и израду геолошке карте хазарда и ризика за ниво
размере 1:25.000 и ситније, послови регионалних геофизичких истраживања; лабораторијска испитивања из области минералогије, петрографије и седиментологије, као и палеонтолошка, хемијска,
геомеханичка и друга испитивања.
Геолошки завод Србије врши и послове рализације развојних, научно-истраживачких и међународних пројеката из области геологије, организовање осматрачке мреже за праћење режима подземних
вода по посебним програмима, прикупљање, ажурирање и чување података и стручне документације од значаја за геолошки информациони систем Републике Србије, припрема пројектне задатке за
локалне самоуправе за инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања и санацију клизишта, као и друге послове у складу са законом.
Геолошки завод Србије може да обавља и послове геолошких истраживања у иностранству на основу посебне одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства. Средства за рад Завода обезбеђују
се из буџета Републике Србије и из других извора у складу са законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0503 - Управљање минералним ресурсима
Сектор: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство
Главни носилац: 14820 - МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Програмска активност: 0002 - Геолошка истраживања
Програм коме припада: 0503 - Управљање минералним ресурсима
Правни основ: Закон о рударству и геолошким истраживањима
Опис: У оквиру Геолошког завода Србије спроводе се послови који доприносе унапређењу информација о: геолошком саставу и структури земљине коре која се
огледа у изради геолошких карата различитих намена и размере (основна геолошка карта, геоморфолошка, геохемијска...); информације о хидрогеолошким
ресурсима РС и одрживом и планском коришћењу геопростора који се користи за потребе привреде у области рударства, просторног и урбанистичког плана, путног
и железничког саобраћаја, водопривреде, пољопривреде и шумарства, електропривреде, заштите животне средине итд; вођења катастра подземних вода; вођења
катастра клизишта и нестабилних падина са сеизмичком микрорејонизацијом за различите намене од општег друштвеног значаја; квантитативним и квалитативним
појавама лежишта минералних сировина у различитим агрегатним стањима - чврстим и течним.
Геолошки информациони систем Србије се развија последњих неколико година. Циљ овог информационог система је формирање јединствене објектнооријентисане базе података за дигитално архивирање геолошких података и информација и обезбеђивање савремене и ефикасне информационе основе за
обављање свих активности везаних за планирања, пројектовања и одлучивања у области геологије. Геолошка документација којом располаже Република Србија је
од огромне важности за геолошку струку и науку и државу у целини. Веома богат фондовски материјал представља драгоцене резултате истраживања овог
простора за период од преко сто година. Већи део ове документације се налази у класичном папирном облику. Формирањем GeollSS створени су услови да се
поред уноса података из пројеката који се реализују сходно Годишњем програму истраживања, унесе и део веома вредног фондовског материјала, преведе у
дигитални облик и буде доступан ширем кругу корисника.
Циљ 1: Развој геологије и унапређење геолошких истраживања као основа за надградњу осталих привредних грана (просторно планирање, водопривреда, саобраћај, енергетика...)
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број реализованих
пројеката основних
геолошких истраживања
Извор верификације:
Министарство рударства и
енергетике

пројекат

2017

49

46

487

46

46

2. Континуирани
мониторинг уноса података
о основним геолошким
истраживањима у форму
GeollSS

да/не

2017

да

да

да

да

Извор верификације:
Министарство рударства и
енергетике

Раздео 48
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
Опште образложење корисника:
Комесаријат за избеглице и миграције обавља послове који се односе на збрињавање избеглица, поступак утврђивања њиховог статуса, интеграцију избеглица, статус и збрињавање интерно
расељених лица, смештај тражиоца азила у центрима за азил, примарни прихват и активности у вези реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (у сарадњи са другим надлежним органима
и институцијама) и друга питања из надлежности Комесаријата. Поред избеглица и интерно расељених лица, активности Комесаријата усмерене су и на руковођење Центром за азил у коме
привремени самештај налазе лица – тражиоци азила, до момента регулисања статуса, као и обезбеђивање смештаја лицима која су добила статус по Закону о азилу у периоду одређеном законом.
Масовни прилив миграната који на свом путу према Европској унији пролазе територијом Србије захтевала је ургентно реаговање. Проблем је саниран организовањем транзитно прихватних центара
за које трошкове функционисања и обезбеђивања основних животних услова сноси Комесаријат.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Сектор: 10 - Људска права и грађанско друштво
Опис: Комесаријат за избеглице и миграције обавља послове који се односе на збрињавање избеглица, поступак утврђивања њиховог статуса, интеграцију избеглица, статус и збрињавање
интерно расељених лица, смештај тражиоца азила у центрима за азил, примарни прихват и активности у вези реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (у сарадњи са другим
надлежним органима и институцијама) и друга питања из надлежности Комесаријата. Поред избеглица и интерно расељених лица, активности Комесаријата усмерене су и на руковођење
Центром за азил у коме привремени смештај налазе лица – тражиоци азила, до момента регулисања статуса, као и обезбеђивање смештаја лицима која су добила статус по Закону о азилу
у периоду одређеном законом. Масовни прилив миграната који на свом путу према Европској унији пролазе територијом Србије захтевала је ургентно реаговање. Проблем је саниран
организовањем транзитно прихватних центара за које трошкове функционисања и обезбеђивања основних животних услова сноси Комесаријат.
Спровођењем есхумација, идентификација и примопредаје посмртних остатакa решава се велики број случајева лица који се воде као нестали што је основни мандат Комисије за нестала
лица.

Циљ 1: Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама на локалном, националном и међународном нивоу и реализовати програме интеграције
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
1. Број јединица локалне самоуправе чији
су локални акциони планови подржани од
стране Комесаријата за избеглице и
Број
2016
90
120
120
миграције

Циљна вредност у 2021.
год.

120

Извор верификације: Извештај о раду
Комесаријата

2. Број лица која су добила статус по
Закону о азилу којима је обезбеђен
смештај

Број

2016

6

40

40

40

Број

2016

56

56

56

56

Извор верификације: Извештај о раду

3. Број програма од јавног интереса које
реализују удружења или друге
организације цивилног друштва које је
подржао Комесаријат
Извор верификације: Извештај Канцеларији
за цивилна друштва

Циљ 2: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СМЕШТАЈА, ИСХРАНЕ И ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ УСЛОВА У КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА, ЦЕНТРИМА ЗА АЗИЛ, ЦЕНТРИМА ЗА ПРИМАРНИ ПРИХВАТ ПОВРАТНИКА ПО СПОРАЗУМУ О
РЕАДМИСИЈИ, УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ТРАНЗИТНО ПРИХВАТНИМ ЦЕНТРИМА
Назив индикатора
1. Обезбеђен довољан смештајни
капацитет у кц, усз и центрима за азил
Извор верификације: Извештај о раду
комесаријата

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

да/не

2016

да

да

да

да

Циљ 3: Успоставити јединствену евиденцију несталих лица, ексхумираних, идентификованих и неидентификованих посмртних остатака, антемортем и постмортем података, што ће олакшати активности на
тражењу несталих лица
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Успостављена јединствена евиденција
несталих лица
Извор верификације: Извештај о раду
Комисије за нестала лица

да/не

2016

не

да
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да

да

Програмска активност: 0013 - Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о избеглицама, Закон о азилу, Закон о управљању миграцијама, Стратегија о реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији,
Стратегија о управљању миграцијама.
Опис: Наведеном регулативом утврђени су стручни и други послови који се односе на збрињавање избеглица, поступак утврђивања њиховог статуса, интеграцију
избеглица, статус и збрињавање интерно расељених лица, смештај тражиоца азила у центрима за азил, примарни прихват и активности у вези реинтеграције
повратника по споразуму о реадмисији (у сарадњи са другим надлежним органима и институцијама) и друга питања из надлежности Комесаријата. Изменама
Закона о избеглицама које су усвојене 2010. године, створен је правни основ за интеграцију избеглица, решавањем стамбених потреба и другим начинима
интеграције (економско оснаживање и осамостаљивање). Иако у наведеном закону правни основ за финансирање услуга смештаја и исхране расељених лица није
утврђен, због немогућности да се овим лицима у колективним центрима ускрати пружање услуга смештаја и исхране, круг корисника услуга проширен је, поред
избеглица и на расељена лица. Усвајањем Стратегије за решавање питања избеглица и интерно расељених лица, створен је правни основ и за помоћ породицама
интерно расељених лица за побољшање услова становања и економско оснаживање. Поред избеглица и интерно расељених лица, активности Комесаријата
усмерене су и на руковођење Центром за азил у коме привремени самештај налазе лица – тражиоци азила, до момента регулисања статуса.
Надлежности Комесаријата за избеглице по Стратегији за реинтеграцију повратника по споразуму о реадмисији обухватају следеће области: стварање
институционалног оквира за реинтеграцију повратника, стварање услова за њихов примарни прихват и подизање капацитета локалних заједница за њихову
реинтеграцију у друштво. Стратегија предвиђа низ мера, између осталих: информисање повратника о томе где, како и коме могу да се обрате за помоћ;
прибављање личних докумената; обезбеђивање превоза до места пребивалишта након асистираног повратка и пријаве Канцеларији за реадмисију; нострификацију
диплома; отварање одељења у школама за потребе деце повратника за учење језика; смештај; запошљавање; укључивање у социјалну заштиту и здравствену
заштиту. У фебруару 2009. године, Влада је основала Координационо тело за праћење и управљање миграцијама састављено од министара који су у оквиру свога
ресора надлежни за поједине аспекте миграција. Комесаријат за избеглице је одређен да обавља стручне, оперативне и административно-техничке послове за
Координационо тело.
Усвајањем Закона о управљању миграцијама одређено је да Комесаријат за избеглице обавља послове који се односе и на: предлагање Влади циљева и
приоритета миграционе политике; предлагање Влади мера и активности ради подстицања позитивних ефеката законитих миграција и сузбијања незаконитих
миграција; праћење спровођења мера миграционе политике; пружање органима државне управе, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе података
од значаја за израду стратешких докумената из области миграција и предлагање пројеката из области управљања миграцијама. Такође је одређено да Комесаријат
за избеглице и миграције обавља послове који се односе на: дефинисање, предлагање и предузимање мера за реинтеграцију повратника по основу споразума о
реадмисији и интеграцију лица којима је, у складу са Законом о азилу, признато право на уточиште. Комесаријат за избеглице обавља послове који се односе на:
прикупљање, обједињавање и анализу података, информација и показатеља за управљање миграцијама; извештавање о имиграцији и емиграцији; израду и
редовно ажурирање миграционог профила Републике Србије; обуку и оспособљавање лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама. Ради
подстицања активности неопходних за спровођење циљева и мера из области управљања миграцијама у јединици локалне самоуправе, из буџета Републике Србије
могу се финансирати планови које утврде надлежни органи јединица локалне самоуправе. Влада утврђује висину средстава за подстицај активности у локалној
самоуправи у програму подстицаја на предлог Комесаријата.
Уредбом о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште уређено је да се укључивање у друштвени,
културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште, обезбеђује кроз: потпуно и правовремено информисање о правима, могућностима и
обавезама, учење српског језика, упознавање са српском историјом, културом и уставним поретком, помоћ при укључивању у образовни систем, помоћ у
остваривању права на здравствену и социјалну заштиту и помоћ при укључивању у тржиште рада. Средства потребна за наведене намене обезбеђује Комесаријат
за избеглице и миграције. Лицу комe је признато право на уточиште Комесаријат може обезбедити једнократну новчану помоћ у случајевима посебне социјалне или
здравствене потребе. Једнократна новчана помоћ се обезбеђује на захтев лица коме је признато право на уточиште или на предлог установе социјалне или
здравствене заштите.
Република Србија интензивно ради и на реинтеграцији лица враћених по споразуму по реадмисији, како би се спречила секундарна миграција. Реинтеграција
повратника захтева координисан напор институција на локалном нивоу како би се могло омогућити њихово укључивање у заједницу економско оснаживање како
би се спречила секундарна миграција.
Несметан приступ стеченим индивидуалним правима у земљи порекла, а нарочито остваривање имовинских права услов је за одрживи повратак. Такође,
остваривање ових права или правична решења за одузета имовинска права утичу и на социјално-економски положај избеглица у Републици Србији и доприносе
њиховој интеграцији кроз коришћење индивидуалних ресурса.
До краја 2011. године асистирани организовани повратак у Републику Хрватску је реализован под покровитељством УНХЦРа, међутим буџет УНХЦРа је знатно
смањен, па организовање превоза повратника и њихових ствари ради Комесаријат за избеглице, а потребна финансијска средства су обезбеђена Законом о буџету
Републике Србије. Законом о избеглицама је одређено да избеглицама које су се определиле за повратак да би се настаниле у бившу Републику СФРЈ из које су
избегле, Република Србија може пружити помоћ, и то: доделом повратничког пакета породицама које се враћају у места из којих су избегли или доделом помоћи у
механизацији повратничким задругама које се баве пољопривредом и сточарством.
Полазећи од значаја удружења избеглица и интерно расељених лица и других непрофитних организација и институција, за решавање појединих егзистенцијалних
питања избеглих, интерно расељених лица и других присилних миграната, и то како на територији бивших Република СФРЈ из којих су избегли, тако и у процесу
интеграције и прилагођавања у Републици Србији, Комесаријат за избеглице је прихватио одређене програмске задатке удружења и других непрофитних
организација који су од значаја за извршење функција Комесаријата за избеглице, а за које Комесаријат није кадровски оспособљен или нема мандат за вршење
одређених послова.
Корисници на које се активности Комесаријата односе су избегла и расељена лица смештена у приватном смештају и колективним центрима на територији
Републике Србије, као и избегла лица у другим установама у којима услуге смештаја и исхране финансира Комесаријат, лица – тражиоци азила у центрима за азил,
мигранти који долазе из земаља у којима су њихови животи угрожени у транзитно прихватним центрима и повратници по основу споразума о реадмисији.
Корисници су сврстани у следеће групе:
1. КОРИСНИЦИ У КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА –Комесаријат за избеглице, сноси трошкове услуге смештаја и исхране избеглих и расељених лица у колективним
центрима на територији Републике Србије. Тренутно је у колективним цeнтрима смештено укупно 368 корисника,од чега избеглица 34, а 334 су лица расељена са
Косова и Метохије. За лица смештена у колективне центре, на основу закључених уговора са даваоцима услуга (хотели, мотели, одмаралишта, грађевинске фирме,
општинска повереништва за избеглице и др.), по месечно испостављеним фактурама, Комесаријат плаћа трошкове смештаја и исхране. Од грејне сезоне
2003/2004. године, када су донатори престали да испоручују хуманитарну помоћ колективним центрима, значајна буџетска средства се издвајају и за набавку
енергената за грејање, јер у оквиру уговорених цена за смештај нису укључени трошкови грејања.
2. КОРИСНИЦИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - Затварањем колективних центара смањује се број корисника у колективним центрима, као и трошкови за њихов
смештај и исхрану, али због старости, здравственог стања и социјалне угрожености лица која напуштају колективне центре, повећава се број корисника у
установама социјалне заштите, где су издаци за дневни смештај корисника знатно већи од трошкова у колективном центру. Трошкове смештаја за око 35
избеглица смештених у установе социјалне заштите сноси Комесаријат, по месечном обрачуну трошкова које врше установе социјалне заштите и центри за
социјални рад, сагласно ценовнику кога прописује надлежни републички орган за социјална питања. Измене Закона о азилу уређују и обавезу Комесаријата да
сноси трошкове смештаја у установама социјалне заштите лица која су у поступку или су добила заштиту у складу по Закону о азилу. Ова област није била уређена
претходним законима, па је ово нова намена средстава
3. УЧЕНИЦИ У УЧЕНИЧКИМ ДОМОВИМА И СПЕЦИЈАЛНИМ ШКОЛАМА - Трошкови које сноси Комесаријат односе се на смештај и исхрану ученика у домовима и
специјалним школама, према ценама које прописује надлежни републички орган за просвету.
4. ЛИЦА – ТРАЖИОЦИ АЗИЛА СМЕШТЕНИ У ЦЕНТРИМА ЗА АЗИЛ обезбеђивање смештаја тражиоцима азила у центру/има за азил, руковођење центром/има и
доношење подзаконских аката који се тичу смештаја у центру/има регулисано је надлежностима Комесаријата за избеглице на основу Закона о азилу. Број
тражиоца азила се нагло повећава, тако да су тренутни капацитети у пет центара за азил попуњена и изналазе се начини да се обезбеди смештај за сва лица за која
је то неопходно. У ту сврху, започете су активности на пренамени неког од војних комплекса који нису неопходни за функционисање система одбране Репулике
Србије у центар за азил.
5. МИГРАНТИ КОЈИ ДОЛАТЕ ИЗ ЗЕМАЉА У КОЈИМА СУ ЊИХОВИ ЖИВОТИ УГРОЖЕНИ и којима је обезбеђен смештај и основни животни услови у транзитно
прихватним центрима. У транзитно прихватним центрима се обезбеђивао смештај у случајевима када се мигранти задржавају по два три дана како би се опоравили
и наставили пут. Међутим, након затварања балканске руте мигранти се задржавају много дуже, те је неопходно обезбедити и основне животне услове током
боравка у центрима, што подразумева и покривање трошкова смештаја, исхране, трошкова енергената...
6. ПОВРАТНИЦИ ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ обезбеђивање примарног смештаја у пренамењеним колективним центрима за повратнике по основу
Споразума о реадмисији је обавеза Комесаријата на основу Стратегије о реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији,
7. ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА У ПРИВАТНОМ СМЕШТАЈУ – За избеглице и интерно расељена лица у приватном смештају, у коме је регистрован велики
број изразито социјално угрожених породица, због финансијских ограничења, Комесаријат обезбеђује само једнократне помоћи и то углавном за најтеже случајеве.
Новчана помоћ, која се даје због тешких здравствених, социјалних и материјалних проблема је минимална и креће се у висини материјалног обезбеђења које
примају лица на подручју општине у којој је избеглица смештена, а на годишњем нивоу не више од најниже месечне основице за обрачун социјалних доприноса .
Нажалост, због економске кризе, из дана у дан број породица које се обраћају за помоћ Комесаријату је све већи. Комесаријат рефундира и део трошкова сахране
године за лица која су још увек у статусу избеглице и висина средстава утврђује се на основу висине накнаде за погребне трошкове које се исплаћују породицама
преминулих пензионера по закону о ПИО.
Комесаријат за избеглице и миграције, у складу са Националном стратегијом за решавање питања избеглица и интерно расељених лица наставља да ради на
затварању колективних центара кроз програме који прате затварање колективних центара: куповина кућа са окућницом, помоћи у грађевинском материјалу,
изградњом монтажних кућа, смештајем у објекте за социјално становање у заштићеним условима, смештајем у установе социјалне заштите и једнократном помоћи
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у роби и новцу за излазак из колективног центра у приватни смештај. Сва лица којима предложени програми помоћи не решавају питање даљег смештаја и
збрињавања нуди се прелазак у друге колективне центре. Затварањем колективних центара смањује се број корисника у колективним центрима, као и трошкови за
њихов смештај и исхрану.
Обезбеђивањем примарног смештаја у пренамењеним колективним центрима за повратнике по основу Споразума о реадмисији испуњена је обавеза Комесаријата
на основу Стратегије о реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији.
Регионални стамбени програм: Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у циљу обезбеђивања средстава потребних за спровођење
Регионалног стамбеног програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону.
Вредност регионалног програма Републике Србије износи око 300 милиона евра,од чега је потписано и одобрено 127.008.947 евра. Регионални пројекат би
обезбедио 16.780 трајних решења најугроженијим избегличким породицама кроз следеће врсте трајних решења: Изградња 10.000 стамбених јединица, откуп 2.000
сеоских домаћинстава са окућницом, куповина 1.200 монтажних кућа, додела 3.580 пакета грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбених
објеката. Кроз Регионални пројекат решења се траже за 45.000 лица (16.780) породица која су још увек у потреби.
До сада су Република Србија и Банка за развој Савета Европе потписали Споразуме за спровођење осам потпројеката РСП-а и то: СРБ1, СРБ2, СРБ3, СРБ4 са
проширењем, СРБ5, СРБ7, СРБ8. У оквиру наведених потпројеката биће обезбеђено 6288 стамбених решења. Одобрен је и нови потпројекат СРБ9, на Скупштини
донатора 6/06/2018 којим се планира додатних 900 стамбених решења. У току је процедура припреме Споразума о донацији. Вредност овог пројекта износи
23.590.391 ЕУР.
Корисничка популација према којој је усмерен Регионални пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који живе у колективним
центрима или некој другој форми колективног смештаја, формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991 године до 1995 године у
приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у складу са УНХЦРовим критеријумима
угрожености. Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за избеглице и миграције као водеће институције у
реализацији Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве Банци за развој Савета Европе за трансфер предвиђених
новчаних средстава, ради извршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да издаје, на основу захтева за обезбеђивање средстава према
динамичком плану плаћања достављеном од стране Јединице за управљање пројектом истраживање и развој д.о.о појединачне налоге за конверзију девизних
средстава са наменског девизног рачуна у Народној банциСрбије у динаре и пренос конвертованих средстава на рачун извршења буџета РС у Управи за трезор, као
и налоге Управи за трезор да сва конвертована средства дозначи на посебан наменски рачун ЈУПа. Истим закључком је Комесаријат за избеглице и миграције је
Циљ 1: Обезбедити помоћ при решавању стамбених питања присилних миграната и њихово економско оснаживање и подршку при повратку у републике бивше СФРЈ
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број породица избеглица
и интерно расељених лица
којима су побољшани
услови становања или су
економски оснажени
Број
2016
1500
1500
1500

Циљна вредност у 2021.
год.

1500

Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата

2. Број породица које су се
вратиле у неку од бивших
република СФРЈ уз
асистенцију Комесаријата

Број

2016

24

24

24

24

Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата

Циљ 2: Обезбедити смештај, исхрану и основне животне услове у колективним центрима, центрима за ургентни прихват и установама социјалне заштите и ученичког стандарда, центрима за азил и
транзитно прихватним центрима
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број корисника
смештених у колективним
центрима, центрима за
ургентни прихват и
установама социјалне
заштите

Број

2016

1013

390

50

50

Број

2016

6500

6000

6000

6000

%

2016

50

50

50

50

Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата

2. Број корисника
смештених у центрима за
азил и транзитно
прихватним центрима
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата

3. Проценат броја жена
смештених у КЦ и
установама социјалне
заштите у односу на укупан
број смештених.
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата

Програмска активност: 0018 - Регионални стамбени програм
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Споразуми о донацији за спровођење седам потпројеката РСП-а и то: СРБ1, СРБ2, СРБ3, СРБ4 са проширењем, СРБ5, СРБ7, СРБ8.
Опис: Крајем априла 2012. године одржана је донаторска конференција у циљу обезбеђивања средстава потребних за спровођење Регионалног стамбеног
програма намењеног решавању стамбеног питања најугроженијих избеглица у региону. Поред Европске уније, највећи донатори су САД, Немачка, Италија,
Норвешка, Швајцарска, Данска, Турска и Луксембург. Вредност регионалног програма Републике Србије кизноси око 300 милиона евра,од чега је потписано и
одобрено за реализацију у Републици Србији 127.008.947 евра. Регионални пројекат би обезбедио 16.780 трајних решења најугроженијим избегличким
породицама кроз следеће врсте трајних решења: Изградња 10.000 стамбених јединица, откуп 2.000 сеоских домаћинстава са окућницом, куповина 1.200 монтажних
кућа, додела 3.580 пакета грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбених објеката. Кроз Регионални пројекат решења се траже за 45.000 лица
(16.780) породица која су још увек у потреби.
До сада су Република Србија и Банка за развој Савета Европе потписали Споразуме за спровођење осам потпројеката РСП-а и то: СРБ1, СРБ2, СРБ3, СРБ4 са
проширењем, СРБ5, СРБ7, СРБ8. У оквиру наведених потпројеката биће обезбеђено 6288 стамбених решења. Одобрен је и нови потпројекат СРБ9, на Скупштини
донатора 6/06/2018 којим се планира додатних 900 стамбених решења. У току је процедура припреме Споразума о донацији. Вредност овог пројекта износи
23.590.391 ЕУР.
Корисничка популација према којој је усмерен Регионални пројекат обухвата све избеглице из периода од 1991 године до 1995 године који живе у колективним
центрима или некој другој форми колективног смештаја, формалног или неформалног, као и све угрожене избеглице из периода од 1991 године до 1995 године у
приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у земљи порекла и земљи избеглиштва, у складу са УНХЦРовим критеријумима
угрожености
Закључком Владе 05 број: 48-9475/2014 од 26. августа 2014. године комесар Комесаријата за избеглице и миграције као водеће институције у реализацији
Регионалног стамбеног програма задужен је да у име Републике Србије упућује захтеве Банци за развој Савета Европе за трансфер предвиђених новчаних средстава,
ради извршења закључених појединачних уговора о донацији, као и да издаје, на основу захтева за обезбеђивање средстава према динамичком плану плаћања
достављеном од стране Јединице за управљање пројектом истраживање и развој д.о.о појединачне налоге за конверзију девизних средстава са наменског девизног
рачуна у Народној банциСрбије у динаре и пренос конвертованих средстава на рачун извршења буџета РС у Управи за трезор, као и налоге Управи за трезор да сва
конвертована средства дозначи на посебан наменски рачун ЈУПа. Истим закључком је Комесаријат за избеглице и миграције је одређен да сноси терет курсних
Циљ 1: Свеобухватни допринос решавању ситуације дуготрајног избеглиштва у Републици Србији, обезбеђујући трајна стамбена решења
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.

490

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број изграђених
стамбених јединица
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата

број

2018

55

1512

958

958

број

2018

253

79

200

200

број

2018

0

126

100

100

број

2018

221

1198

200

200

број

2018

65

45

50

50

2. Број купљених сеоских
домаћинстава
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата за избеглице

3. Број купљених стамбених
јединица
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата за избеглице

4. Број породица које су
подпомогнуте доделом
пакета грађевинског
материјала
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата за избеглице

5. Изградња монтажних
кућа
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата за избеглице

Пројекат: 7007 - ИПА 2013 - Сектор унутрашњих послова
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе РС и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску
помоћ европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА).
Опис: Република Србија се суочава са огромним изазовима у погледу присилних миграција и даље је домаћин 66.407 избеглица и 210.000 интерно расељених лица,
од којих је већина у стању потребе за решавање стамбеног проблема и запошљавања како би се постигло трајно решење. Поред тога, од 2006. године, више од
6.000 особа је примљено на бази Споразума о реадмисији, а већина од њих су у стању потребе за помоћ у процесу реинтеграције.
Србија је усвојила Закон о азилу који је ступио на снагу 2008. године у циљу поштовања стандарда успостављених међународним нормама, законским одредбама
за ширење информација, правну помоћ и право на непрекидан и стални контакт са УНХЦР-ом. Лица смештена у Центру за азил уживају потпуну слободу кретања,
здравствену заштиту, право на основно и средње образовање, док су ван Центра омогућен им је приступ финансијској помоћи од стране центара за социјални рад.
Развој капацитета свих релевантних институција са циљем да се смањи временски период потребан за реализацију процедура азила, а посебно ће бити усмерена ка
институцијама које пружају услуге малолетницима без пратње који траже азил, лицима којима побољшање међународне заштите интеграцију у друштво, као и
информисање јавности о правима, обавезама и проблемима азиланата ће бити део институционалних развојних активности. Због категоризације као транзитна
територија за илегалне мигранте на путу ка земљама Западне Европе и доследно повећање броја тражилаца азила у Србији, ова мера треба да развије електронске
базе података и система размене података између одељења за азил и реадмисију у оквиру Министарства унутрашњих послова која тренутно не постоји. Као
допринос квалитету живота тражиоца азила ова мера укључује и реконструкцију одређених делова азилантског центра и добијањепотребне опреме. Услед
недавног повећање броја захтева за азил поднетих у Србији, УНХЦР је предузео да процени процедуре за азил Србије, у том контексту и процењују Србију као земљу
азила. Наведени извештај наводи да српски систем азила тренутно није довољно развијен, и није у складу са међународним и ЕУ стандардима. Посебна пажња је
посвећена прихватном систем у Републици Србији, а један од закључака УНХЦР је да је у Србији систем азила преплављен посебно недавним повећањем броја
тражилаца азила.
Циљ 1: Унапређени капацитети служби задужених за азиланате малолетнике без пратње
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Проценат смештених
малолетних тражилаца
азила без пратње у оносу
на укупан број малолетника
који су затражили азил.
Извор
верификације:Извештај о
раду Комесаријата за
избеглице и миграције.

проценат

2017

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100

/

/

/

491

Пројекат: 7018 - ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Финансијски споразум између Владе Републике Србије коју представља Европска комисија о националном програму за Републику Србију за 2013.
годину у оквиру иструмената за предприступне помоћи компонента за изградњу институција од 23.12.2014.
Опис: Реализација пројекта ће омогућити проширење капацитета за смештај тражилаца азила за 300 места. Пројектом је предвиђено да се финансира изградња
објекта, пројектна документација, надзора и куповина неопходне опреме.
Циљ 1: Реконструкција центра за азил капацитета 300 места
Назив индикатора
Јединица мере
1. Извршена
реконструкција центра за
смештај 300 тражилаца
азила
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата за избеглице и
миграције

да/не

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

2015

не

да

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Пројекат: 7028 - ИПА 2014 - Унутрашњи послови
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Финансијски споразум између Владе Републике Србије коју представља Европска комисија о националном програму за Републику Србију за 2013.
годину у оквиру иструмената за предприступне помоћи компонента за изградњу институција од 23.12.2014. године.
Опис: Реализација пројекта ће омогућити подршку локалним акционим плановима јединица локалне самоуправе које пружају подршку повратницима по
споразуму о реадмисији интерно расељеним лицима. Споразум предвиђа и пружање подршке одрживом повратку на Косово и Метохију у сарадњи са
Канцеларијом за КиМ. У оквиру активности пројекта Делегација Европске уније ће извршити избор НВО/ЈЛС које ће реализовати грант шеме.
Циљ 1: Унапредити услове живота ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисији
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број ИРЛ и повратника
по споразуму о реадмисији
који су започели или
проширили пословну
делатност

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

број

2015

0

0

0

број

2016

0

0

0

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата за избеглице и
миграције

2. Број стамбених решења
за ИРЛ и повратнике по
реадмисији
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата

Пројекат: 7070 - ИПА 2016 - Подршка у форми твининг пројекта
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: ИПА 2016 Подршка у форми твининг пројекта
Опис: Резултат 2 – Повећан капацитет релевантних институција како би се испуниле обавезе ка приступању ЕУ. Развиће се механизми за планирање ресурса и
коришћење средстава ЕУ који се користе за избеглице и миграције. Омогућиће се успостављање свих релевантних директива, прописа и других аката које се
примењују у овој области. Планирано је да се уради ГАП анализа између националног законодавства и аcquis-а и препорука за апсорбцију ЕУ фондова посвећених
избеглицама и миграцијама. Биће урађен и акциони план у циљу успостављања одговарајућег механизма за планирање ресурса и коришћење средства ЕУ.
Циљ 1: Јачање капацитета Комесеријата за Избеглице и релевантних институција за имплементацију миграција и политике азила и процедура у сагласности са acquis-ом.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Усклађени механизми
извештавања у области
миграција и азила са
захтевима ЕУ

да/не

2018

не

да

Циљна вредност у 2021.
год.

да

да

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

да

да

Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата

Циљ 2: Усклађивање азила и миграционих политика у складу са међународним стандардима и стандардима ЕУ, како услова тако и поступка.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Усклађене политике у
области азила и миграција
са прописима ЕУ.
Koментар: а
Извор верификације:
Извештај о раду
Комесаријата

да/не

2018

не

да

Програмска активност: 0014 - Рад Комисије за нестала лица
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Правни основ: Закон о управљању миграцијама.
Опис: Спровођењем есхумација идентификација и примопредаја посмртних остатака жртава уз поштовање и примену високих професионалних форензичких и
антрополпшких стандарда уз ангажовање експерата или тимова експерата судске медицине решио би се велики број случајева лица која се воде као нестала у
оружаним сукобима на територији бивше СФРЈ и АП КИМ у краћем временском року што је основни мандат Комисије. Спровођењем активности Комисије за
нестала лица успоставила би се јединствена евиденција несталих лица есхумираних идентификованих и неидентификованих посмртних остатака анетмортем и
постмортем података што ће олакшати активности на тражењу несталих лица и обезбедити боља и ефикаснија сарадња и информисаност међу надлежних органа
који се баве овом проблематиком, а породицама несталих би се обезбедила службена потврда о нестанку њиховог члана што је од посебног значаја за остваривање
одређених социјалних права. У раду Комисије за нестала лица, досадашња пракса показала је, да је потребно проширити мандат Комисије за нестала лица, на
киднапована и убијена лица. Стварне потребе унапређења положаја несталих, киднапованих и убијених лица и даљи развој политике у тој области изискују измену и
допуну Одлуке о образовању Комисије, којом би се створио правни основ за даље законско уређивање мера за унапређење и пуно и ефективно решавање питања
киднапованих, несталих и убијених лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне
покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године, што подразумева и измену и допуну Закона о управљању миграцијама.
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Циљ 1: Континуирано решавање случајева несталих лица
Назив индикатора
Јединица мере

1. Број решених случајева
несталих лица током
године
Извор верификације:
Извештај о раду Комисије за
нестала лица

2. Проценат решених
случајева несталих лица у
односу на број
евидентираних

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Број

2016

200

120

120

120

%

2016

72

76

78

80

Извор верификације:
Извештај о раду Комисије за
нестала лица

Раздео 49
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Опште образложење корисника:
Агенција за борбу против корупције је самосталан и независан државни орган основан Законом о Агенцији за борбу против корупцијe, чији су органи Одбор и директор. Агенција је за обављање
послова из своје надлежности одговорна Народној скупштини. Средства за рад и функционисање Агенције обезбеђују се у буџету Републике Србије, на предлог Одбора Агенције, као и из других
извора, у складу са Законом. Седиште Агенције је у Београду.
Најбитније надлежности Агенције су: надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, решавање о сукобу интереса, вођење регистра функционера и
њихове имовине, обављање послова у складу са законом којим је уређено финансирање политичких странака, давање смерница за израду планова интегритета у јавном и приватном сектору и
међународна сарадња у области борбе против корупције. Такође, Агенција за борбу против корупције има посебно важну улогу у спровођењу Националног програма интеграције у делу који се односи
на област правосуђа, односно на поље борбе против корупције. Агенција треба да буде носилац послова који се односе на обезбеђење пуне примене ратификованих Конвенција УН и Савета Европе,
као и усвојених закона у области борбе против корупције.
Чланове Одбора Агенције бира Народна скупштина на предлог овлашћених предлагача. Овлашћен и предлагачи су: Административни одбор Народне скупштине, председник Републике, Влада,
Врховни касациони суд, Државна ревизорска институција, Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја, Социјално-економски савет, Адвокатска комора Србије и удружења
новинара, чиме су заступљене све три гране власти и релевантна струковна удружења и цивилни сектор. Чланом 11. Закона прописано је да члан Одбора Агенције има право на накнаду у висини две
просечне месечне нето зараде у Републици Србији.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1601 - Борба против корупције
Сектор: 16 - Судство и правни систем
Опис: Агенција за борбу против корупције је самосталан и независан државни орган основан Законом о Агенцији за борбу против корупцијe, чији су органи Одбор и директор. Агенција је
за обављање послова из своје надлежности одговорна Народној скупштини. Средства за рад и функционисање Агенције обезбеђују се у буџету Републике Србије, на предлог Одбора
Агенције, као и из других извора, у складу са Законом. Седиште Агенције је у Београду.
Најбитније надлежности Агенције су: надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, решавање о сукобу интереса, вођење регистра
функционера и њихове имовине, обављање послова у складу са законом којим је уређено финансирање политичких странака, давање смерница за израду планова интегритета у јавном и
приватном сектору и међународна сарадња у области борбе против корупције. Такође, Агенција за борбу против корупције има посебно важну улогу у спровођењу Националног програма
интеграције у делу који се односи на област правосуђа, односно на поље борбе против корупције. Агенција треба да буде носилац послова који се односе на обезбеђење пуне примене
ратификованих Конвенција УН и Савета Европе, као и усвојених закона у области борбе против корупције.
Циљ 1: Јачање антикорупцијских јавних политика, личног и институционалног интегритета и остваривање сарадње на националном и међународном нивоу
Циљна вредност у 2019.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
1. Број развијених типова
антикорупцијских механизама
Број
2015
0
5

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације: Годишњи извештај о
раду

2. Број усвојених и примењених модела
антикорупцијских механизама од стране
органа јавне власти
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду

Број

201

0

5

Циљ 2: Постизање транспарентности и достизање нулте толеранције према неиспуњавању обавеза које политички субјекти, функционери и органи имају према Закону о Агенцији за борбу против корупције и
Закону о финансирању политичких активности
Циљна вредност у 2019.
Циљна вредност у 2020.
Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
год.
год.
1. Број поступака покренутих у случају
повреде Закона о Агенцији за борбу
против корупције и Закона о
Број
2017
650
470
финансирању политичких активности
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду

2. Број функционера чији су извештаји о
имовини и приходима функционера
проверавани

Број

2017

300

320

Број

2017

60

50

Извор верификације: Годишњи извештај о
раду

3. Број финансијских извештаја поличких
субјеката који су контролисани
Извор верификације: Годишњи извештај о
раду
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Циљ 3: Развијено ефикасно и проактивно поступање у вези са спречавањем сукоба интереса, преноса управљачких права и поступањем по представкама
Циљна вредност у 2019.
Назив индикатора
Јединица мере
Базна година
Базна вредност
год.
1. Број обрађених предмета о
узбуњивачима
Број
2017
96
80

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације: Годишњи извештај о
раду

2. Број покренутих поступака за
спречавање сукоба интереса по службеној
дужности и број заузетих ставова о
примени закона

Број

2017

760

950

Извор верификације: Годишњи извештај о
раду

Програмска активност: 0007 - Превенција корупције и контрола у функцији спречавања корупције
Програм коме припада: 1601 - Борба против корупције
Правни основ:
Закон о Агенцији за борбу против корупције; Закон о финансирању политичких активности; Конвенција УН против корупције
Опис: Програмска активност укључује Законом о Агенцији за борбу против корупције прописан широк спектар надлежности Агенције на пољу спровођења
различитих превентивних механизама, који подразумевају идентификовање нормативних и институционалних ризика за настанак корупције, увођење инструмената
за отклањање ризика, едукацију јавности и сарадњу са цивилним друштвом у области борбе против корупције. У оквиру превенције спроводи се и законом
предвиђен надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције. За постизање сврхе програма, Агенција спроводи интензивне активности на
пољу међународне сарадње и размене искустава.
Иста програмска активност обухвата покретање и вођење поступака у области сукоба интереса и контроле имовине јавних функционера и изрицање санкција у
складу са законом, обављање послова у складу са законом којим се уређује финансирање политичких активности, подношење кривичних пријава и захтева за
покретање прекршајног поступка, поступање по представкама, вођење регистра функционера, вођење регистра имовине и прихода функционера и праћење
имовинског стања функционера и вођење посебних евиденција у складу са законом.
Циљ 1: Унапређене антикорупцијске јавне политике, институционални и лични интегритет запослених у јавном сектору
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број израђених и
објављених мишљења о
процени ризика на
корупцију у прописима

Број

2017

20

25

Број

2017

2000

60

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

2. Број развијених алата за
усвајање и спровођење
планова интегритета од
стране органа јавне власти
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

Циљ 2: Утврђена тачност и потпуност финансијских извештаја политичких субјеката, обезбеђени услови за ефикасну контролу финансирања изборних кампања за увид јавности о трошењу јавних
ресурса у складу са законом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број објављених
извештаја о контроли
годишњих финансијских
извештаја (ГФИ) и
извештаја о трошковима
Број
2017
3
3
изборне кампање
политичких субјеката
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

2. Број спроведених
мониторинга изборних
кампања
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

3. Број субјеката са којима
је успостављана
електронска размена
података значајних за
контролу финансирања
политичких субјеката

Број

2017

30

1

Број

2017

2

1

Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

Циљ 3: Обезбеђени услови за ефикасно вођење регистра функционера и регистра имовине, контролу извештаја о имовини и приходима функционера и увид јавности у јавно доступне податке
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Успостављање
електронске размене
података са субјектима
значајним за контролу
имовине и прихода
функционера

Број

2017

2

1

Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

Циљ 4: Проактивно и ефикасно решавање сукоба интереса јавних функционера и ефикасно поступање по представкама
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Број донетих и
извршених одлука и
поднетих захтева за
покретање прекршајног
поступка

Број

2017

830

1000

Број

2017

700

800

Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

2. Број обрађених
представки
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

Пројекат: 4002 - Обуке у области борбе против корупције
Програм коме припада: 1601 - Борба против корупције

494

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Правни основ:
Закон о Агенцији за борбу против корупције; Акциони план за преговарачко поглавље 23
Опис: Пројекат је усмерен на подршку спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције уопште, кроз подршку областима на хоризонталном нивоу
садржаним у делу који се односи на превенцију корупције, областима на секторском нивоу и подршку спровођењу пратећих циљева и мера. Спровођење пројекта
побољшаће координацију институција које се баве борбом против корупције и развити њихове капацитете за спровођење Националне стратегије за борбу против
корупције фокусирајући се на анализу ризика на корупцију, планове интегритета, заштиту узбуњивача, специфичну кампању подизања свести као део превентивних
активности, као и унапређење квалитета координације и размене информација између релевантних државних институција. У оквиру пројекта планиране су "оn line"
обуке и спровођење тренинга за тренере и једнодневне обуке о етици и интегритету.
Циљ 1: Спроведени тренинзи за тренере и једнодневне обуке о етици и интегритету
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број одржаних тренинга
за тренере и једнодневних
обука о етици и
интегритету

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Број

2015

0

2

Број

2015

0

5

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

0

25

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације:
Годишњи извештај о раду

2. Број уговора о
ангажовању стручњака за
спровођење тренинга за
тренере
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду

Циљ 2: Спроведене обуке предвиђене Стратегијом и Акционим планом
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број спроведених обука
из области контроле
имовине и прихода
функционера, контроле
финансирања политичких
активности, сукоба
интереса и етике и
интегритета

Број

2015

Извор верификације:
Годишњи извештај о раду

Пројекат: 7004 - ИПА 2013 - Превенција и борба против корупције
Програм коме припада: 1601 - Борба против корупције
Правни основ: Закон о потврђивању оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе
на финансијску помоћ европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента предприступне помоћи; Акциони план за
поглавље 23 – Правосуђе и основна права.
Опис: Твининг пројекат, који се спроводи у оквиру ИПА 2013 програма, усмерен је на јачање националних механизама за превенцију и борбу против корупције у
складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и Акционим планом за њено спровођење. Спроводи га Агенција за борбу против корупције са
партнерским институцијама из Италије и Шпаније. Активности, између осталог, обухватају анализу законодавног оквира, примере добрих пракси ЕУ у области борбе
против корупције, обуке за запослене у Агенцији и другим релевантним институцијама, израду Стратегије комуникације, радионице са медијима и организацијама
цивилног друштва, радионице са другим независним телима и Народном скупштином, унапређење процедура поступања по представкама, унапређење управљања
базама података, развијање индикатора сукоба интереса и неспојивости функција, дефинисање посебно ризичних група функционера, ажурирање постојећих
софтвера за извештавање о Националној стратегији и Акционом плану и плановима интегритета, студијске посете.

Циљ 1: Јачање националних механизама за превенцију и борбу против корупције у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и Акционим планом за њено спровођење
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број испуњених
препорука у вези са
борбом против корупције
садржаних у извештају ЕК о
Број
2018
1
2
напретку Србије
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду,
Извештај ЕК о напретку
Србјие

Пројекат: 4004 - Подизање свести јавности
Програм коме припада: 1601 - Борба против корупције
Правни основ:
Закон о Агенцији за борбу против корупције
Опис: Националном стратегијом за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и пратећим ревидираним Акционим планом предвиђено је да АБПК
изради план и програм кампање и спроведе кампању за подизање свести јавности о одредбама новог Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Циљ 1: Упознавање јавности са законским одредбама новог Закона о Агенцији за борбу против корупције
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број израђених планова
и програма
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду

2. Проценат одраслог
становништва који је
упознат са садржајем
кампање

Циљна вредност у 2019.
год.

Број

2018

0

1

проценат

2018

0

70

Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
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Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Упознавање јавности са механизмима покрајинских и локалних антикорупцијских планова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број израђених планова
и програма кампање за
упознавање јавности са
механизмима покрајинских
и локалних
антикорупцијских планова

Број

2018

Циљна вредност у 2019.
год.

0

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1

Извор верификације:
Годишњи извештај о раду

Пројекат: 4005 - Прикупљање информација из алтернативних извора о стању у областима предвиђеним стратешким оквиром за борбу против корупције
Програм коме припада: 1601 - Борба против корупције
Правни основ: Закон о Агенцији за борбу против корупције; Акциони план за преговарачко поглавље 23.
Опис: Једна од надлежности Агенције за борбу против корупције тиче се анализе прописа и њихове примене у областима које су посебно осетљиве на настанак
корупције.
Резултат анализа су извештаји у којима се идентификују ризици корупције у различитим областима и дају препоруке релевантним органима јавне власти за њихово
отклањање. Ради припреме ових извештаја неопходна је помоћ стручњака из референтних области у спровођењу одговарајућих истраживања и формулисању
налаза и препорука. На тај начин Агенција би обезбедила одговарајући квалитет извештаја и релевантност и примењивост налаза и препорука.
Такође, Агенција је надлежна за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за поглавље 23 – потпоглавље „Борба
против корупције“. Резултат надзора је Годишњи извештај о спровођењу ових стратешких докумената, који се подноси Народној скупштини. У припреми извештаја
неопходна је и помоћ стручњака из референтних области (области које су обухваћене стратешким документима), јер се Агенција у надзору не ослања само на
званичне изворе, већ и на алтернативне изворе информација и на мишљења стручњака у релевантној области. Овим се доприноси квалитету извештаја о надзору, а
уједно се унапређује релевантност и примењивост налаза и препорука из извештаја.
Циљ 1: Израђенa мишљења о ризицима корупције у нацртима и предлозима прописа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број уговора о
ангажовању стручњака
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

Број

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

2

4

2017

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљ 2: Израђени, преведени, публиковани и промовисани извештаји о спровођењу Стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за поглавље 23 – потпоглавље „Борба против корупције“
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број конференција за
штампу за представљање
извештаја
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

2. Број одржаних
консултативних састанака о
спровођењу Стратегије
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

3. Број уговора о
ангажовању преводиоца
Извор верификације: Уговор
о превођењу

4. Број уговора о
ангажовању стручњака
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

5. Број штампаних
примерака извештаја о
спровођењу стратешких
докумената на српском и
енглеском језику

Број

2017

1

1

Број

2017

3

3

Број

2017

1

1

Број

2017

2

2

Број

2017

100

100

Извор верификације: Уговор
о штампању материјала

Пројекат: 4006 - Контрола квалитета и спровођења планова интегритета
Програм коме припада: 1601 - Борба против корупције
Правни основ: Закон о Агенцији за борбу против корупције; Акциони план за преговарачко поглавље 23
Опис: Према Закону о Агенцији за борбу против корупције и Смерницама за израду и спровођење планова интегритета Агенција је дужна да прати израду планова
интегритета и оцењује њихов квалитет (објективност), као и да прати примену мера које су органи јавне власти у својим плановима интегритета дефинисали.
Други циклус израде плана интегритета почиње у априлу 2016. године и завршава се 31.12.2017. године. Након тога Агенција креће са спровођењем наведених
надлежности. Да би испунила прописане обавезе Агенција треба да ангажује два теренска контролора који ће бити чланови мониторинг тима задуженог за контролу
квалитета (објективности) израђених планова интегритета и примену мера из израђених планова интегритета.
У 2019. години Агенција ће оформити мониторинг тим за теренску проверу примене планова интегритета узоркованих институција.

Циљ 1: Израђени извештаји о контроли спровођења планова интегритета узоркованих институција
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број примерака
штампаних извештаја о
процени ризика корупције
у органима јавне власти
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

Циљна вредност у 2019.
год.

Број

2018

0

200

Број

0

2018

2

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број ангажованих
чланова мониторинг тима
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

Пројекат: 4007 - Дотације организацијама цивилног друштва (ОЦД) за пројекте у области борбе против корупције и координациони састанци
Програм коме припада: 1601 - Борба против корупције
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Правни основ: Закон о Агенцији за борбу против корупције; Акциони план за преговарачко поглавље 23
Опис: Законом о Агеници за борбу против корупције предвиђено је да АБПК организује и спроведе конкурсе за организације цивилног друштва у пројектима у
области борбе против корупције.
Циљ 1: Организовани и спровођени конкурса за ОЦД
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број спроведених
конкурса и додељених
дотација пројектима
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

Број

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

2017

2

2

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

0

2

Циљ 2: Организовани и спровођени полугодишњи консултативни састанци
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број организованих и
одржаних полугодишњих
координационих састанака
Извор верификације:
Годишњи извештај о раду
Агенције

Број

2017

Раздео 50
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Опште образложење корисника:
Законом о железници дефинисани су статус и надлежности Дирекције за железнице. Чланом 120. наведеног закона прописано је да Дирекција за железнице обавља послове: у области регулисања
тржишта железничких услуга, у области безбедности у железничком саобраћају и интероперабилности железничког система, у области лиценцирања железничких превозника, у области права
путника, као и да обавља све послове за које је надлежна на основу Закону о жичарама за транспорт лица.
Средства су планирана у складу са одобреним лимитима за период 2019-2021.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Сектор: 07 - Саобраћај и комуникације
Главни носилац: 14810 - МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Програмска активност: 0012 - Регулисање железничког тржишта и осигурање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Закон о железници, Закон о безбедности у железничком саобраћају, Закон о интероперабилности железничког система, Закон о потврђивању
Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године, Закон о потврђивању
Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране, Закон о
жичарама за транспорт лица.
Опис: Ова програмска активности обухвата одлучивање по приговорима, праћење и анализу услова конкуренције на тржишту железничких услуга, разматрање
притужби путника који сматрају да им је ускраћено право утврђено Законом о железници, превођење аката и докумената за потребе органа, координацију послова
стручне редактуре преведених аката, сарадњу са министарством надлежним за послове саобраћаја у вези са имплементацијом COTIF-а, по потреби, учешће у раду
одговарајућих тела OTIF-а у поступку доношења измена и допуна, давање мишљења из домена надлежности сектора и сарадњу са Канцеларијом за европске
интеграције и министарством надлежним за послове саобраћаја и другим државним органима у вези са пословима међународне сарадње и европских интеграција.
Дирекција за железнице у оквиру ове програмске активности обавља и послове везане за издавање одобрења за рад жичаре, одобрења за рад специфичне вучне
инсталације и вођење евиденције жичара и свих субјеката који утичу на безбедност рада жичара.
У оквиру ове програмске активности, Дирекција за железнице такође обавља послове који се односе на израду подзаконских аката на основу овлашћења из Закона
о безбедности и интероперабилности железнице, учешће у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује министарство надлежно за
послове саобраћаја са међународним организацијама, праћење, унапређење, примену и развој безбедности и регулаторног оквира за безбедност, као и система
националних прописа о безбедности. Такође обухвата издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности, издавање дозвола за
коришћење структурних подсистема, издавање сертификата о верификацији подсистема и издавање сертификата радионицама и лицу задуженом за одржавање
теретних кола.
Циљ 1: Омогућавање приступа под једнаким условима добру у општој употреби и сречавање дискриминације
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број донетих решења
којима се одлучује о
приговорима против аката
о добијању понуде за
закључење уговора о
коришћењу железничке
инфраструктуре

проценат

2018

100%

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

100%

100%

100%

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

70

80

90

Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду Владе

Циљ 2: Успостављање система безбедности рада жичара и специфичних вучних инсталација
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Број евидентираних
жичара
Koментар: Вредности
представљају само
пројекцију јер овај број
зависи од броја поднетих
захтева за издавање
одобрења за рад жичаре.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

број

2018

50
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2. Број евидентираних
одобрења за обављање
стручног прегледа жичара
Koментар: Вредности
представљају само
пројекцију јер овај број
зависи од броја поднетих
захтева за издавање
одобрења.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

број

2018

1

2

3

4

број

2018

15

20

25

30

број

2018

0

50

60

70

број

2018

0

15

20

25

3. Број евидентираних
специфичних вучних
инсталација
Koментар: Вредности
представљају само
пројекцију јер овај број
зависи од броја поднетих
захтева за издавање
одобрења за рад специфичне
вучне инсталације.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

4. Број издатих одобрења
за рад жичаре
Koментар: Вредности
представљају само
пројекцију јер број издатих
одобрења зависи од броја
поднетих захтева, као и од
тога да ли подносиоци
захтева испуњавају све
прописане услове. Одобрења
ће почети да се издају након
доношења свих подзаконских
аката везаних за Закон о
жичарама за транспорт
лица (предвиђено за други
квартал 2018. према НПА)
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

5. Број издатих одобрења
за рад специфичне вучне
инсталације
Koментар: Вредности
представљају само
пројекцију јер број издатих
одобрења зависи од броја
поднетих захтева, као и од
тога да ли подносиоци
захтева испуњавају све
прописане услове. Одобрења
ће почети да се издају након
доношења свих подзаконских
аката везаних за Закон о
жичарама за транспорт
лица (предвиђено за други
квартал 2018. године према
НПА)
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

Циљ 3: Пружање могућности лицима задуженим за одржавање теретних кола из Србије да на једноставнији и економски исплативији начин дођу до међународног ЕЦМ сертификата
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број сертификованих
лица за одржавање
теретних кола
Koментар: Вредности
представљају само
пројекцију јер број издатих
сертификата зависи од
броја поднетих захтева, као
и од тога да ли подносиоци
захтева испуњавају све
прописане услове.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

број

2018

4

7

9

11

Циљ 4: Коришћење само оних подсистема који су усаглашени са важећим техничким прописима и учествовање у саобраћају само квалитетних превозника и управљача инфраструктуре
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број издатих дозвола и
сертификата
Koментар: Вредности
представљају само
пројекцију јер број издатих
дозвола и сертификата
зависи од броја поднетих
захтева, као и од тога да ли
подносиоци захтева
испуњавају све прописане
услове.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

број

2018

Циљ 5: Квалификовани потенцијални оператери за приступ тржишту
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

70

72

75

80

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

5

7

9

11

1. Број железничких
превозника који поседују
лиценцу за превоз
Koментар: Вредности
представљају само
пројекцију јер број издатих
лиценци зависи од броја
поднетих захтева, као и од
тога да ли подносиоци
захтева испуњавају све
прописане услове.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

број

2018

498

Циљ 6: Отвореније тржише железничких транспортних услуга
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2018

436

486

486

486

1. ЛИБ индекс
Koментар: ЛИБ индексом се
мери отвореност
тржишта. С обзиром да је у
току доношење новог Закона
о железници, овај индекс ће
моћи прецизно да се
израчуна тек након усвајања
закона и почетка његове
примене, тј. након
доношења свих подзаконских
аката.
Извор верификације:
Извештај о раду Владе

износ ЛИБ индекса

Циљ 7: Израда подзаконских аката предвиђених Законом о безбедности у железничком саобраћају и Законом о интероперабилности железничког система.
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год.
год.
1. Број донетих аката
Koментар: Извор верификације:
Извештај о раду Владе

проценат

2018

0%

100%

-

Циљна вредност у 2021.
год.
-

Раздео 51
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

Опште образложење корисника:
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова обавља стручне послове који се односе на мирно решавање колективних и индивидуалних радних спорова спорова; избор миритеља и
арбитара; вођење Именика миритеља и арбитара; стручно усавршавање миритеља и арбитара; одлучивање о изузећу миритеља и арбитара; евиденцију о поступцима мирног решавања радних
спорова; планирање и наменско трошење средстава потребних за рад Агенције, израду финансијског плана, контролу финансијских и рачуноводствених података, припремање и обрађивање захтева
за обезбеђење финансијских средстава за рад Агенције и средстава за посебне намене; рачуноводствени и књиговодствени послови, израда завршног рачуна и извештаја о утрошку средстава,
обрађивање података у сврху обрачуна плата и осталих накнада и примања државних службеника и намештеника; припреме предлога плана јавних набавки и припреме извештаја о јавним набавкама
извршеним на годишњем нивоу; спровођење поступака јавних набавки; израду општих и појединачних аката која се односе на остваривање права, дужности и одговорности државних службеника и
намештеника из области радних односа, као и друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Сектор: 08 - Тржиште рада
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Програмска активност: 0011 - Мирно решавање радних спорова
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа
Правни основ: Закон о мирном решавању радних спорова.
Опис: Агенција обезбеђује материјално техничке услове за рад миритеља и арбитара (обрада и исплата накнаде за рад и трошкове рада), врши едукацију арбитара,
миритеља и социјалних партнера и спроводи Закон о општем управном поступку из своје надлежности.
Индивидуални радни спорови се решавају поступком у којем трећа независна страна (арбитар) разматра аргументе обе стране у спору и након тога доноси Решење
које је коначнo, правноснажно и извршно.
Колективни радни спорови се решавају пред одбором за мирење, који чине представници страна у спору и трећа независна страна (миритељ), у коме миритељ само
пружа стручну помоћ и нема овлашћење одлучивања. Циљ оваквог поступка је постизање стабилног споразума.
Циљ 1: Унапређење социјалног дијалога и заштите индивидуалних права из радних односа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број индивидуалних
предмета
Извор верификације:
Информатор о раду
Републичке агенције за
мирно решавање радних
спорова

Број

2018

230

270

280

290

Број

2018

150

230

250

270

Проценат

2018

75%

87,5

87,5

87,5

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

2. Број мериторно решених
спорова
Извор верификације:
Информатор о раду
Републичке агенције за
мирно решавање радних
спорова

3. Проценат решених
колективних радних
спорова у односу на
поднете предмете
Извор верификације:
Информатор о раду
Републичке агенције за
мирно решавање радних
спорова

Циљ 2: Унапређење капацитета за пружање адекватен заштите права из радних спорова
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број миритеља и
арбитара
Извор верификације:
Информатор о раду
Републичке агенције за
мирно решавање радних
спорова

Број

2018

41/33

50/40

50/40

50/40

Број

2018

3

3

3

3

2. Број организованих
обука
Извор верификације:
Информатор о раду
Републичке агенције за
мирно решавање радних
спорова

Раздео 52
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
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Опште образложење корисника:
Управа за заједничке послове републичких органа врши заједничке послове за потребе Народне скупштине Републике Србије, Председника Републике Србије, Владе Републике Србије, Уставног суда
Републике Србије, министарстава, посебних организација и правосудних органа Републике Србије:
- послове аутоматске обраде података, пројектовање и организовање документационих и других база података, друге информатичке послове, послове ИНДОК службе, послове Економата набавке
опреме, уређаја и инвентара, аналитичке и друге финансијско-материјалне послове, административне послове, послове спровођења централизованих јавних набавки, биротехничке послове, стручнеаналитичке и инвестиционо-техничке послове, послове текућег инвестиционог одржавања пословних зграда републичких органа и објеката за репрезентацију, послове друштвене исхране и пружање
угоститељских услуга у објектима републичких органа и објектима за репрезентацију, послови превоза службеним аутомобилима, одржавања, сервисирања и гаражирања возила републичких органа,
послови Економије у Смедереву.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: У оквиру овог програма спроводе се заједнички послови за потребе републичких органа, а који обухватају послове аутоматске обраде података; пројектовање и организовање
документационих и других база података; друге информатичке послове и послове ИНДОК службе; послове Економата набавке опреме, уређаја и инвентара; аналитичке и друге
финансијско-материјалне послове, административно-техничке послове, биротехничке послове, стручно-аналитичке и инвестиционо-техничке послове; послове текућег и инвестиционог
одржавања пословних зграда републичких органа и репрезентативних и резиденцијалних објеката; послове друштвене исхране и пружање угоститељских услуга у објектима републичких
органа и објектима за репрезентацију; послове превоза службеним аутомобилима, одржавања, сервисирања и гаражирања возила републичких органа; послове Економије у Смедереву.

Циљ 1: Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга републичким органима
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

98

98

98

98

%

2016

98

99

99

99

1. Број благовремено реализованих
захтева у односу на поднете захтеве
републичких органа
Koментар: По Уредби о Управи она је дужна
да захтеве републичких органа испуни у
задатом року.
Извор верификације: Извештај о раду
Управе за заједничке послове републичких
органа

2. Проценат интерних контрола којима је
потврђена ефикасност рада Управе
Koментар: Сваки следећи извршилац у
процесу раду контролише рад претходника.
Последњи у низу потврђује да ли је процес
ефикасно и на време завршен.
Извор верификације: Извештај о раду
Управе за заједничке послове републичких
органа

Циљ 2: Усклађеност обједињених јавних набавки са планом потреба републичких органа и организација
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

15

16

18

18

1. Проценат остварених уштеда при
закључењу уговора
Koментар: Уштеде се посматрају у односу
на планиране вредности за текућу годину.
Извор верификације: Извештај о раду
Управе за зеједничке послове републичких
органа

Програмска активност: 0007 - Одржавање објеката и oпреме, набавка опреме и материјала
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа
Опис: У оквиру ове програмске активности се обављају послови у вези са припремом и израдом пројектне документације, изградњом, доградњом и адаптацијом
објеката републичких органа, објеката за репрезентацију и службених станова; послови вођења стручног надзора; радови на инвестиционом и текућем одржавању
зграда, инсталација и опреме; одржавање и развој система веза и друге електронске опреме; уређење и опремање простора за организацију протоколарних
свечаности, државних посета, пријема акредитива, одржавање стручних предавања и других манифестација; послови у вези са уметничким делима и културним
добрима и други послови из области инвестиција и инвестиционог и текућег одржавања.
Додатно у оквиру ове програмске активности се врши одржавање угоститељске, рачунарске, комуникационе и електронске, биротехничке, електричне, механичке
опреме као и опреме за пољопривреду и врши се набавка нове стандардизоване опреме и материјала. Управа омогућава квалитетнију, сигурнију и безбеднију
исхрану у објектима друштвене исхране, као и припрему хране и пића за састанаке са страним државницима.
Поред овога, по захтеву корисника набавља се: административни и канцеларисјки материјал, материјал за пољопривреду, образовање кадрова, саобраћај,
домаћинство, угоститељство као и материјал за посебне намене и пружају се услуге превоза и сервисирања возила, бензин за потребе возног парка Управе.

Програмска активност: 0008 - Информационо-комуникационе, опште и специјализоване услуге
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа
Опис: Кроз програмску активност „Инфомационо-комуникационе, опште (безбедност, сигурност, хигијена и сл.) и специјализоване услуге“ обезбеђују се услуге
одржавања хигијене - пословног репрезентативног и резиденцијалног простора републичких органа, док се ангажовањем стручних служби из области безбедности,
обезбеђује заштита имовине и лица у поменутим објектима.
Додатно у оквиру ове програмске активности осигурава се адекватна је стручна и техничка подршку у органима државне Управе у области информационих
технологија. Све друге активности у области услуга по уговору: административне, компјутерске, услуге образовања и усавршавања запослених, као и услуге
информисања јавности и друге стручне и опште услуге део су ове програмске активности.
Ради остваривања здравствене сигурности и безбедности запослених у државним органима, у овој активности издвајају се и средства за организовање
здравствених прегледа радника запослених на пословима за које је предвиђена та врста прегледа, бактериолошке анализе воде и хране, као и за ангажовање
здравствених радника за потребе запослених у државним органима и друге врсте специјализованих услуга.

Програмска активност: 0009 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о јавним набавкама.
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Опис: Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове републичких органа у
виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлогу финансијског плана и Финансијском плану Управе, праћење извршења буџета Управе, вођења
помоћних пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним приходима и расходима, обрачун зарада, и других личних примања запослених,
вођење пословних књига основних средстава и ситног инвентара, помоћних књига робног и материјалног књиговодства за републичке органе и организације,
ускладиштење и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области
финансијско-материјалног пословања.
Кроз ову активност врши се и: праћење и примена закона и других прописа; припремање предлога општих аката; припремање и контрола уговора и споразума које
закључује Управа; послови осигурања имовине и лица; учествовање у поступку пред судовима и другим органима; спровођење поступака јавних набавки и
лицитације; израда статистичких и других извештаја; информатичко-документациони послови који обухватају прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење
документационог и библиотечког материјала од значаја за информисање, стручно усавршавање и аналитичко – стручни рад у републичким органима; послови
пријема, евидентирања, здруживања, развођења, архивирања предмета; франкирања и отпремања поште преко поштанске службе и интерном доставом путем
курира; пријемне канцеларије, чувања регистратурског материјала и архивске грађе и излучивања и уништавања безвредног регистратурског материјала, као и
други послови.

Пројекат: 5007 - Реконструкција виле у Улици кнеза Александра Карађорђевића 75
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа
Опис: Средства су намењена за комплетну реконструкцију виле од подрума до крова, замене комплетне металне ограде и капије на дворишту виле.
Циљ 1: Довести објекат на ниво функционалности и безбедности за коришћење примерено намени
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Добијена употребна
дозвола
Koментар: Употребна
дозвола представља
потребу да је објекат
приведен намени.
Извор верификације: Решење
о добијању употребне
дозволе

%

2016

0

да

"/"

"/"

%

2016

0%

40

"/"

"/"

2. Проценат извршене
реконструкције која је
спроведена
Koментар: Индикатор се
рачуна кроз проценат
повећања вредности
објекта за сваку годину
појединачно.
Извор верификације:
Грађевинска књига

Пројекат: 5008 - Реконструкција комплекса виле „МИР”
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа
Опис: Овим пројектом су обухваћени радови који треба да омогуће довођење објекта у функционално стање. Ови радови подразумевају реконструкцију објеката у
комлексу Виле Мир, Ужичка 11-15 као и израда пројекта просторног уређења хортикултуре у Вили Мир.
Циљ 1: Стављање у функцију комплекса виле "МИР" примерено намени за коју је предвиђена
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Добијена употребна
дозвола
Koментар: Употребна
дозвола представља
потребу да је објекат
приведен намени.
Извор верификације: Решење
о добијању употребне
дозволе

%

2016

0

да

"/"

"/"

%

2016

0%

50

"/"

"/"

2. Проценат извршене
реконструкције
Koментар: Индикатор се
рачуна кроз проценат
повећања вредности
објекта за сваку годину
појединачно.
Извор верификације:
Грађевинска књига

Пројекат: 5009 - Реконструкција објекта „КРАЉЕВА ВИЛА” и реконструкција виле „ШУМАДИЈА” на Опленцу
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа
Опис: Реконструкција комплетне „Краљеве виле” која обухвата:
1. реконструкцију кровног покривача, реконструкцију фасаде и сређивање спољне столарије, реконструкцију свих инсталација у вили: водоводних цеви, електро
каблова и канализационих цеви;
2. реконструкција унутрашњости виле: санитарних просторија, сређивање подних површина и замена дотрајале унутрашње столарије;
3. сређивање терасе са променом подне облоге, променом ограде на тераси и сређивање травњака и стаза око виле.
Реконструкција првог спрата виле „Шумадија” на Опленцу обухвата:
1. сређивање унутрашње и спољашње столарије;
2. реконструкција купатила и кухиње, стављање нових плочица и санитарија у купатилима;
3. сређивање/промена свих подних површина и промена инсталација.

501

Циљ 1: Довести објекте на ниво функционалности због великог историјског значаја и заштите од даљег пропадања
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019.
год.
1. Добијена употребна
дозвола
Koментар: Сви радови ће се
обављати са доѕволама и
под надзором Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Крагујевац
Извор верификације: Решење
о добијању употребне
дозволе

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

%

2016

0

"/"

"/"

"/"

%

2016

0

"/"

"/"

"/"

2. Проценат извршене
реконструкције
Koментар: Индикатор се
рачуна кроз проценат
повећања вредности
објекта за сваку годину
појединачно.
Извор верификације:
Грађевинска књига

Раздео 53
УПРАВНИ ОКРУЗИ

ГЛАВА 53.1 - СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Функција Севернобачког управног округа регулисана је чланом 38. Закона о државној управи, по којем се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа
државне управе.
Подручје Севернобачког управног округа обухвата три општине: Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош. Седиште Округа је у Суботици, а део инспекцијских служби се организационо налази посебно у
Бачкој Тополи.
Активности које Округ обавља вежу се за функцију истог утврђену осим наведеним Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима по којој је управни округ подручни центар државне
управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе. Севернобачки управни округ обавља и послове заједничке службе републичких органа. Задатак је Oкруга да
инспекцијским службама ресорних министарстава обезбеди простор и средства за рад, да ажурно обавља послове писарнице и да архивира и чува предмете и акте инспекцијских служби. Такође има
обавезу да сноси заједничке сталне трошкове инспекцијских служби ресорних министарстава који раде при Округу.
Севернобачки управни округ финансијска средстава за обављање својих активности обезбеђује искључиво из Буџета Републике Србије.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0010 - Стручни и оперативни послови Северно-бачког управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о раду
Опис: Усклађивање рада окружних подручних јединица редовним одржавањем састанака са начелницима и шефовима инспекција и праћење остваривања
директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у округу, уз сарадњу са општинама и градовима; пружање стручне и техничке подршке раду
начелника округа и заједничким пословима за окружне подружне јединице органа државне управе.

ГЛАВА 53.2 - СРЕДЊOБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Средњобанатски управни округ са седиштем у Зрењанину, сходно Закону о државној управи и Уредби о управним окрузима, између осталог обезбеђује материјалне трошкове за послове које
министарства обављају преко окружних подручних јединица распоређених у пет локалних самоуправа Средњобанатског управног округа: Град Зрењанин и општине Житиште, Нови Бечеј, Нова Црња и
Сечањ.
Средњобанатски управни округ се простире на 3.257 км и има око 230.000 становника.
У управном округу, органу државне управе је допуштено да решава у управним стварима у првом степену, да решава о жалби када су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врши
надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врши инспекцијски надзор.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0011 - Стручни и оперативни послови Средње-банатског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Уредба о оснивању округа
Опис: Усклађивање рада окружних јединица редовном одржавању састанака са начелницима испекција и праћења остваривања директива о инструкцијама као и
планова рада инспекцијских служби у округу.
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ГЛАВА 53.3 - СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
У Управном округу се врше послови државне управе које министарства и посебне организације обављају ван њиховог седишта. Послови у Управном округу се обављају по упутствима, смерницама и
налозима министарстава и посебних организација.
Активности обухватају послове државне управе које окружне подручне јединице органа државне управе обављају у подручним центрима државне управе. Наведене активности се финансирају из
буџета Републике Србије. Потреба за активностима произлази из начина организовања државне управе чланом 38. Закона о државној управи, дефинисано је и ближе уређено обављање послова
окружних подручних јединица органа државне управе у Управном округу. Опште услуге обухватају рад начелника Управног округа и рад Стручне службе Управног округа у складу са 40, 41 Закона о
државној управи. Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе, остварује сарадњу са органима локалне самоуправе и аутономне покрајине и
руководи Стручном службом Управног округа.
У Стручној служби Управног округа се обављају послови стручне и техничке потпоре начелнику и послови заједнички свим окружним подручним јединицама органа државне управе.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0012 - Стручни и оперативни послови Северно-банатског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о раду.
Опис: Програм обухвата активности којима се остварује сарадња са органима општина и градова у вршењу послова државне управе, обезбеђење материјалнофинансијских, смештајних и других услова за обављање послова Округа, координацију рада са министарствима и посебним организацијама чији извршиоци врше
послове ван седишта рада њиховог ефикасног вршења, послове стручне и техничке подршке начелнику Управног округа и послове заједничке свим окружним
подручним јединицама органа државне управе.

ГЛАВА 53.4 - ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Јужнобанатски управни округ је образован Уредбом о управним окрузима која је објављена и представља подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа
државне управе које су образоване за његово подручје. Налази се у северном делу Републике Србије и заузима површину од 4.282 километра квадратна, на којој живи 293.730 становника. Седиште
округа је у граду Панчеву. Округ обухвата градове Панчево и Вршац и општине: Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин, Опово и Пландиште. На подручју Јужнобанатског управног округа ради 50
инспектора из следећих министарстава и секретаријата.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0013 - Стручни и оперативни послови Јужно-банатског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: - Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном
поступку, Закон о раду, Закон о здравственом осигурању, Закон о пензијско инвалидском осигурању, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
Закон о јавним набавкама, Закон о инспекцијском надзору.
Опис: Програм обухвата послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе, који се обављају у оквиру Стручне службе
Јужнобанатског управног округа, односно унутрашње организационе јединице, одсека за опште послове а послови су: остваривање сарадње са органима државне
управе и локалне самоуправе; пружање стручне и техничке потпоре начелнику управног Округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама,
подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, образованим за подручје шире или уже од подручја Управног округа; пружање стручне
и административно-техничке подршке Савету Управног округа; послови припреме Пословника о раду Савета Управног округа и др. послови.
Посебан значај програмске активности огледа се у усклађивању рада оружних подручних јединица редовним одржавањем састанака са начелницима и шефовима
инспекција и праћење остваривања директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у округу, уз сарадњу са општинама и градовима, пружање
стручне и техничке подршке раду начелника округа и заједничким пословима за окружне подручне јединице.

ГЛАВА 53.5 - ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Западнобачки управни округ се протеже на површини од 2.420 км2 и чине га 4 општине.
Западнобачки управни округ има три међудржавна гранична прелаза: Бачки Брег према Мађарској и Бездан Дунав и Богојево према Хрватској.
Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе и обавља
поверене му послове заједничке службе републичких органа. Задатак округа је да инспекцијским службама ресорних министарстава обезбеди простор и средства за рад, да ажурно обавља послове
писарнице, да архивира и чува предмете и акте инспекцијских служби. Такође има обавезу да сноси заједничке сталне трошкове инспекцијских служби које делују на територији округа. Преко своје
стручне службе обавља послове који се односе на сарадњу са органима државне управе и локалне самоуправе, као и пружање стручне и техничке подршке Савету управног округа и др.
Западнобачки управни округ финансијска средства за обављање својих активности обезбеђује искључиво из Буџета Републике Србије.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0014 - Стручни и оперативни послови Западно-бачког управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о платама у државним органима и јавним службама.
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Опис: Програмским активностима се остварује сарадња са органима општина, градова и аутономних покрајина у вршењу послова државне управе, обезбеђење
материјално финансијских, смештајних и других услова за обављање послова округа; координацију рада са министарствима и посебним организацијама чији
извршиоци врше послове ван седишта ради њиховог ефикасног вршења; послове стручне и техничке подршке начелнику Управног округа и послове заједничке
свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

ГЛАВА 53.6 - СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата подручне јединице свих органа државне управе, које су образоване за његово подручје. Окрузи су основани Уредбом о начину
вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта.
У Сремском управном округу обављају је следећи послови државне управе:
1.решава у управним стварима у првом степену;
2.решава о жалби када су у првом степену решавали имаоци јавног овлашћења;
3.врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења;
4.врши инспекцијски надзор.
Опште послове за потребе рада Управног округа обавља Стручна служба. Стручна служба управног округа задужена је за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове
заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.
Сремски управни округ са седиштем у Сремској Митровици, између осталог обезбеђује координацију окружних подручних јединица распоређених у седам општина Сремског округа: град Сремска
Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова, Пећинци, Шид и Ириг на површини од 3.485км², а на подручју Округа живи 338.833 становника.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0015 - Стручни и оперативни послови Сремског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Уредба о начину рада Савета управног округа
Опис: Усклађивање рада окружних подручних јединица редовним одржавањем састанака са начелницима и шефовима инспекција и праћење остваривања
директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у Сремском управном округу.

ГЛАВА 53.7 - ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне одручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. Законом о државној управи и
Уредбом о управним окрузима уређени су услови под којима органи државне управе могу да образују подручне јединице ван свог седишта, као и послови државне управе који се обављају у управним
окрузима.
Јужнобачки управни округ територијално представља подручје које се простире на 11 општина и град Нови Сад, што представља укупно 76 насељених места. У Округу су смештене организационе
јединице министарстава. Послове у округу обавља стручна служба управног округа која има 16 запослених и око 140 инспектора од којих је већина смештена у Новом Саду, док је један број смештен у
просторијама општинских управа. Јужнобачки управни округ сноси следеће трошкове за ове инспекцијске службе: телефонски рачуни, чишћење и одржавање просторија (спремачице и материјал за
одржавање хигијене), трошкови за поштарину, коришћење Интеренета, трошкови за портира-обезбеђење зграде, одржавање лифта, канцеларијски материјал.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0016 - Стручни и оперативни послови Јужно-бачког управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Уредба о управним окрузима, Уредба о начину рада Савета управног округа.
Опис: Усклађивање рада и унапређење услова за рад окружних подручних јединица и стручне службе Јужнобачког управног округа остварује се редовним
одржавањем састанака са начелницима инспекцијских служби, праћењем остваривања директива и планова рада инспекцијских служби у Јужнобачком управном
округу.
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Циљ 1: Унапређење услова за рад окружних подручних јединица и стручне службе округа
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Број архивираних
предмета
Koментар: .
Извор верификације:
извештај о архивираним
предметима из апликације

%

2016

50

75

80

80

описна

2016

да

да

да

да

2. Обезбеђеност услова за
рад подручних јединица и
стручне службе округа
Koментар: Унапређење
услова рада запослених у
подручним јединицима и
стручној служби округа,
може да се утврди кроз
свакодневне активности, а
потврђује се закључком на
последњој седници савета
управног округа у 2017.
години, где ће представници
инеспекцијских служби
(начелници, шефови),
образложити у којој мери је
управни округ унапредио
услове њиховог рада.
У 2016. години набављен је
нови софтвер за рад
пријемне канцеларије и
писарнице који треба да
повећа ефикасност обраде
предмета.
Извор верификације:
Извештај са састанка
начелника управног округа и
начелника инспекцијских
служби

ГЛАВА 53.8 - МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Мачвански управни округ у свом делокругу обухвата градове Шабац и Лозницу и општине Богатић, Коцељеву, Владимирце, Крупањ, Мали Зворник и Љубовију, на чијој територији живи 299000
становника.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0017 - Стручни и оперативни послови Мачванског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој
администрацији, Закон о платама у државним органима и државним службама, Закон о државним службеницима.
Опис: Програм обухвата активности којим се остварује сарадња са органима општина, градова и аутономних покрајина у вршењу послова државне управе,
обезбеђење материјално финансијских, смештајних и других услова за обављање послова Округа, координацију рада са министарствима и посебним
организацијама чији извршиоци врше послове ван седишта ради њиховог ефикасног вршења, послове стручне и техничке подршке начелнику управног округа и
послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

ГЛАВА 53.9 - КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника: Законом о државној управи регулисани су појам и начин организовања, функција начелника управног округа, организација Стручне службе и Савета управног округа;
Уредба о управним окрузима, Уредба о начину рада Савета управног округа, уређен је начин рада Савета управног округа.
У Колубарском управном округу се обављају послови државне управе које министарства обављају ван њиховог седишта. То су послови управног надзора, решавање у управним стварима у првом
степену и други послови који су утврђени актима о организацији и систематизацији Министарстава (састављање извештаја, анализа, информација и сл.).
Колубарски управни округ формиран је Уредбом о управним окрузима.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0018 - Стручни и оперативни послови Колубарског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи.
Опис: Усклађивање рада окружних подручних јединица, редовним одржавањем састанака са начелницима и шефовима инспекција и праћење остваривања
директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у Округу, уз сарадњу са општинама и градовима; пружање стручне и техничке подршке раду
начелника округа и заједничким пословима за окружне подручне јединица органа државне управе.
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ГЛАВА 53.10 - ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Подунавски управни округ обухвата град Смедерево и општине Смедеревска Паланка и Велика Плана на територији од 1.248 км2.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0019 - Стручни и оперативни послови Подунавског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи.
Опис: Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване на њеној
територији.
Програм обухвата активности пружања стручне и административно-техничке подршке начелнику управног округа, пружања стручне и административно-техничке
подршке Савету управног округа и др. активности везане за надлежност Округа.

ГЛАВА 53.11 - БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Браничевски управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице министарстава Републике Србије за територију Округа, а ради вршења послова државне
управе изван седишта исте.
БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ, укупне територије 3.865 км2, са седиштем у Пожаревцу, образован је за:
- територију града Пожаревца и
- територије 8 општина: Костолац, Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Петровац на Млави.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0020 - Стручни и оперативни послови Браничевског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о платама државних службеника и намештеника,
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
Закон о систему плата запослених у јавном сектору и др.
Опис: У стручној служби Браничевског управног округа, обављају се послови који се односе на: усклађивање рада окружних подручних јединица редовним
одржавањем састанака са начелницима и шефовима инспекција и праћење остваривања директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у
Округу, уз сарадњу са општинама и градовима, а путем редовних одржавања Савета округа; пружање стручне и техничке подршке раду начелника Округа и
заједничким пословима за окружне подручне јединице органа државне управе и др. послове везане за надлежност Округа.

ГЛАВА 53.12 - ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. Законом о државној управи и Уредбом о
управним окрузима уређени су услови под којима органи државне управе могу да организују подручне јединице ван свог седишта као и послови државне управе који се обављају у управним
окрузима. Шумадијски управни округ са седиштем у Крагујевцу образован је за територије општина Аранђеловац Баточина Лапово Топола Кнић Рача и град Крагујевац.
У Шумадијском управном округу обављају се следећи послови државне управе:
-решавање у управним стварима у првом степену
-решавање о жалби када су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења
-вршење надзора над имаоцима јавних овлашћења
-вршење инспекцијског надзора
Послове државне управе у Шумадијском управном округу обављају министарства и посебне организације
Начелника управног округа поставља Влада РС који за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади
Стручна служба управног округа задужена је за техничку потпору начелнику Округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0021 - Стручни и оперативни послови Шумадијског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о јавним набавкама.

Опис: Послови заједнички свим окружним подручним јединицама обављају се у оквиру Стручне службе Шумадијског управног округа односно унутрашње
организационе јединице Одсека за опште послове и то послове који се односе на остваривање сарадње са органима државне управе, локалне самоуправе и другим
органима и организацијама.
Посебан значај програмске активности огледа се у усклађивању рада окружних подручних јединица редовним одржавањем састанака са начелницима и шефовима
инспекција и праћење остваривања директива и инструкција као и планова рада инспекцијских служби у Округу, сарадњу са општинама и градовима, пружање
стручне и техничке подршке раду начелника округа и заједничким пословима за окружне подручне јединице.
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ГЛАВА 53.13 - ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Уредбом о управним окрузима уређени су послови државне управе које министарстава и посебне организације обављају ван њиховог седишта, тј. послови који се обављају у окрузима.
У Поморавском управном округу обављају се следећи послови државне управе:
• решавање у управним стварима у првом степену;
• решавање по жалби када су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;
• вршење надзора над радом ималаца јавних овлашћења и
• вршење инспекцијског надзора
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0022 - Стручни и оперативни послови Поморавског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Уредба о управним окрузима
Опис: Усклађивање рада окружних подручних јединица редовним одржавањем састанака са начелницима и шефовима инспекција и праћење остваривања
директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у округу, уз сарадњу са општинама и градовима; пружање стручне и техничке подршке раду
начелника округа и заједничким пословима за окружне подручне јединице органа државне управе.

ГЛАВА 53.14 - БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Борски управни округ је подручни центар државне управе за територију општина Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово, са седиштем у Бору. Образован је Уредбом о управним окрузима и обухвата
окружне подручне јединице свих органа државне управе које су обрзоване за његово подручје. Налази се у источном делу Републике Србије и има укупно 125.000 становника и површину од 3.507
километара кдвадратних.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0023 - Стручни и оперативни послови Борског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о раду.
Опис: Управни окрузи спроводе активности којима се остварује сарадња са јединицама локалних самоуправа и окружним подручним јединицама у циљу што
успешнијег вршења послова државне управе, обезбеђење материјално финансијских, смештајних и других адекватних услова за вршење послова управног округа,
координацију рада са министарствима и посебним организацијама чије окружне подручне јединице врше послове ван седишта, послове стручне и техничке
подршке начелнику Управног округа и послове заједичке свим Окружним подручним јединицама органа државне управе.

ГЛАВА 53.15 - ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ СА СЕДИШТЕМ У ЗАЈЕЧАРУ, ОБРАЗОВАН ЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈE ОПШТИНА БОЉЕВАЦ, КЊАЖЕВАЦ, СОКОБАЊА И ЗА ГРАД ЗАЈЕЧАР.
У Зајечарском управном округу обављају се следећи послови државне управе:
1. решавање у управним стварима у првом степену;
2. решавање о жалби када су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;
3. вршење надзора над имаоцима јавних овлашћења и
4. вршење инспекцијског надзора
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0024 - Стручни и оперативни послови Зајечарског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима.
Опис: Програм обухвата активности којима се остварује сарадња са органима општина и градова у вршењу послова државне управе, обезбеђења материјално
финансијских, смештајних и др. услова за обављање послова Округа.
Координација рада са министарствима и посебним организацијама чији извршиоци врше послове ван седишта ради њиховог ефикаснијег вршења.
Послови стручне и техничке подршке начелнику управног округа и послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

ГЛАВА 53.16 - ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
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Опште образложење корисника:
Златиборски управни округ је образован Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима са седиштем у Ужицу, за град Ужице и општине: Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош,
Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина. Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице (ОПЈ) свих органа државне управе које су образоване за
његово подручје ради спровођења политике Владе РС. Управни округ има начелника који обавља послове дефинисане Законом и Уредбом. У ЗУО постоји Стручна служба (ССЗУО) чији је делокруг рада
такође дефинисан Законом и Уредбом. Управни округ има и Савет управног округа, чији је рад уређен Законом и Уредбом о начину рада савета управног округа.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0025 - Стручни и оперативни послови Златиборског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Законом о државној управи, Законом о државним службеницима и намештеницима.
Опис: Стручна служба поред пружања стручне, административне и материјално-техничке подрушке, обезбеђује услове за рад ОПЈ - врши послове заједничке свим
ОПЈ, међу којима су послови писарнице, курирски послови, обезбеђење простора, опреме, административног и другог неопходног материјала и друге послове
према потреби и могућностима.

ГЛАВА 53.17 - МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Управни округ се образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. Ради олакшаног обављања послова из делокруга, а ван седишта, министарстава, за одређену
територију оснивају се деташиране јединице - окружне подручне јединице министарстава. Скуп свих окружних подручних јединица на одређеној територији је Управни округ-подручни центар државне
управе. Моравички управни округ образован је Уредбом о управним окрузима и покрива територију Града Чачка и три општине: Ивањица, Лучани и Горњи Милановац. Седиште округа је у Чачку.
Расходи неопходни за обављање законом и подзаконским актима дефинисаних активности обезбеђују се у буџету Републике Србије. Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши
један или више послова државне управе образује актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места своју окружни подручну јединицу.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0026 - Стручни и оперативни послови Моравичког управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима.
Опис: Послови заједнички свим окружним подручним јединицама обављају се у оквиру Стручне службе Моравичког управног округа.
Управни округ је такође седиште активности Моравичког управног округа, сходно Уредби о начину рада Савета управних округа и Окружног штаба за ванредне
ситуације сходно Закону о ванредним ситуацијама, тако да стручна служба пружа подршку у раду и овим органима. Коначно Стручна служба сходно Закону о
државној управи пружа подршку у раду и начелнику Моравичког управног округа.

ГЛАВА 53.18 - РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Опис програмске активности:
1. Послови заједнички свим окружним подручним јединицама обављају се у оквиру Стручне службе Рашког управног округа, односно њене унутрашње организационе јединице – Одсека општих
послова.
2. Опис надлежности начелника управног округа дефинисан је одредбама члана 40. став 2. Закона о државној управи и чл. 7. и 8. Уредбе о управним окрузима, тако што начелник управног округа:
усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о обезбеђењу
услова за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје управног округа; сарађује
са градовима и општинама и врши друге послове одређене законом.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0027 - Стручни и оперативни послови Рашког управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника.
Опис: Програм обухвата активности којим се остварује сарадња са органима општина, градова и аутономних покрајина у вршењу послова државне управе
обезбеђење материјално-финансијских, смештајних и других услова за обављање послова округа; координацију рада са министарствима и посебним
организацијама чији извршиоци врше послове ван седишта ради њиховог ефикасног вршења; послове стручне и техничке подршке начелнику Управног округа и
послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.
Посебан значај програмске активности огледа се у раду окружних подручних јединица, редовном одржавању састанака са начелницима и шефовима
инспекцијских служби и праћењу остварења њихових планова рада , уз сарадњу са органима јединица локалних самоуправа са подручја управног округа; пружање
стручне и техничке подршке раду начелника управног округа и заједничким пословима за окружне подручне јединице.

ГЛАВА 53.19 - РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
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Опште образложење корисника:
Управни округ образује се ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. Ради олакшаног обављања послова из делокруга, а ван седишта, министарства, за одређену
територију оснивају деташиране јединице – окружне подручне јединице министарстава. Скуп свих окружних подручних јединица на одређеној територији је управни округ. подручни Центар државне
управе. Расински округ образован Уредбом о управним окрузима покрива територију 5 oпштина и Града Крушевца. Подручје Расинског управног округа чини Град Крушевац и пет општина:
Александровац, Брус, Ћићевац, Трстеник и Варварин, а седиште Округа је у Крушевцу у улици Балканска 63.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0028 - Стручни и оперативни послови Расинског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о јавним набавкама.

Опис: Послови заједнички свим окружним подручним јединицама обављају се у оквиру Стручне службе Расинског управног округа, односно унутрашње
организационе јединице, одсека за опште послове.
Посебан значај програмске активности огледа се у усклађивању рада оружних подручних јединица редовним одржавањем састанака са начелницима и шефовима
инспекција и праћење остваривања директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у округу, уз сарадњу са општинама и градовима, пружање
стручне и техничке подршке раду начелника округа и заједничким пословима за окружне подручне јединице.

ГЛАВА 53.20 - НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника: Нишавски управни округ (у даљем тексту Округ) је образован на основу Закона о државној управи и Уредби о управним окрузима (у даљем тексту Уредби).
Округ је подручни центар државне управе и Уредбом је за Нишавски управни округ утврђено подручје за које је образован и то: град Ниш, пет градских општина: Медијана, Палилула, Пантелеј,
Црвени крст и Нишка бања и општине: Алексинац, Ражањ, Сврљиг, Мерошина, Дољевац и Гаџин Xан.
Основни подаци о подручју Нишавског управног округа су:
- површина 2.729 м2
- број становника 376.319 (Попис становништва, домаћинстава и станова из 2011. године у Републици Србији).
У Округу се обављају послови државне управе и то: послови управног надзора, решавање у управним стварима у првом и другом степену, послови надзора над повереним пословима државне
управе, послови стручног надзора над радом предузећа, установа и други послови из надлежности Министарства и других организација.
Делокруг послова који се извршавају у округу утврђују се одлуком Владе РС и актима о организацији и систематизацији Министарстава. Значи, то су послови органа државне управе који се обављају
ван њиховог седишта.
Све функције и задаци у Нишавском управном округу се извршавају на основу закона и подзаконских аката који се односе на Министарства, које имају у овом Округу организационе јединице ван
седишта, односно, извршиоце-запослене.
Нишавски управни округ се налази на трећем спрату пословног центра „Амбасадор“ на површини од 1.730 м2.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0029 - Стручни и оперативни послови Нишавског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи.
Опис: У Округу се обављају послови државне управе и то: послови управног надзора, решавање у управним стварима у првом и другом степену, послови надзора
над повереним пословима државне управе, послови стручног надзора над радом предузећа, установа и други послови из надлежности Министарства и других
организација.
Делокруг послова који се извршавају у Округу утврђују се одлуком Владе РС и актима о организацији и систематизацији Министарстава. Значи, то су послови органа
државне управе који се обављају ван њиховог седишта.
Све функције и задаци у Нишавском управном округу се извршавају на основу закона и подзаконских аката који се односе на Министарства, које имају у овом
Округу организационе јединице ван седишта, односно, извршиоце-запослене.

ГЛАВА 53.21 - ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:Топлички управни округ је образован Уредбом о управним окрузима и представља подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих
органа државне управе које су образоване за његово подручје.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0030 - Стручни и оперативни послови Топличког управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи.
Опис: Усклађивање рада окружних подручниј јединица редовним одржавањем састанака са начелницима и шефовима инспекција и праћење остваривања
директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у округу, уз сарадњу са општинама и градовима, пружање стручне и техничке подршке раду
начелника округа и заједничким пословима за окружне подручне јединице органа државне управе.

ГЛАВА 53.22 - ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
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Опште образложење корисника:
Пиротски управни округ образован је да врши послове државне управе изван седишта органа државне управе, а у циљу ефикаснијег обављања поверених послова. За територију округа основане су
окружне подручне јединице министарстава која су деташирала своје извршиоце. Управне округе образује Влада својом уредбом, којом одређује подручја и седишта управних округа. Уредбом о
управним окрузима образован је Пиротски управни округ у чијем су саставу општине Пирот, Бела Паланка, Димитровград и Бабушница.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0031 - Стручни и оперативни послови Пиротског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима.
Опис: Послови државне управе, послови стручног надзора над радом предузећа и др. послови поверени од стране надлежних министарстава и др. организација.

ГЛАВА 53.23 - ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:Јабланички управни округ је образован Уредбом о управним окрузима и представља подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих
органа државне управе које су образоване за његово подручје.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0032 - Стручни и оперативни послови Јабланичког управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи.
Опис: Активности за побољшање услова рада у управном округу као што су: усклађивање рада окружних подручних јединица редовним одржавањем састанака са
начелницима и шефовима инспекција и праћење остваривања директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у округу, уз сарадњу са
општинама и градовима, пружање стручне и техничке подршке раду начелника округа и заједничким пословима за окружне подружне јединице органа државне
управе.
Циљ 1: Ефикасно пружање подршке управног округа
Назив индикатора
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

2016

%

100

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

1. Ефикасно пружање
подршке управног округа
Извор верификације:
Стручна служба управног
округа

ГЛАВА 53.24 - ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима уређени су послови државне управе које органи државне управе обављају ван њиховог седишта, подручни центри државне управе и
подручја на којима се ти послови обављају, односно управни окрузи, начин организовања њиховог вршења и руковођења.
За територију Града Врања, градске општине Врањска Бања и општине Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Бујановац, Прешево, Трговиште образован је Пчињски управни округ са седиштем у
Врању.
У Пчињском управном округу обављају се следећи послови државне управе:
- послови управног надзора;
- решавање у управним стварима у првом степену;
- решавање у управним стварима у другом степену, када је органима општина, предузећима, установама и другим организацијама законом поверено, као управно овлашћење решавање у првом
степену;
- послови надзора над повереним пословима државне управе;
- послови стручног надзора над радом предузећа, установа и других
организација;
- други послови из надлежности министарстава и посебних организација,
осим послова уређивања, студијско-аналитичких и послова програмирања и унапређивања стања у области за коју су министарства и посебне организације образоване.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0033 - Стручни и оперативни послови Пчињског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи.
Опис: Активности за побољшање услова рада у управном округу као што су: усклађивање рада окружних подручних јединица редовним одржавањем састанака са
начелницима и шефовима инспекција и праћење остваривања директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у округу, уз сарадњу са
општинама и градовима, пружање стручне и техничке подршке раду начелника округа и заједничким пословима за окружне подружне јединице органа државне
управе.
Циљ 1: Повећање ефикасности обраде предмета
Назив индикатора
Јединица мере
1. Број одржаних
колегијума и седница
Савета управног округа

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

број

2016

15

18

ком

2016

8500

10000

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

Извор верификације: .

2. Примљени предмети
Извор верификације: .

ГЛАВА 53.25 - КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Уредбом о Управним окрузима, Косовски управни округ образован је за територију општина Глоговац, Качаник, Косово Поље, Липљан, Обилић, Подујево, Урошевац, Штимље и Штрпце и за град
Приштину, са седиштем у Приштини.
Председници горе наведених општина са подручја Управног округа, градоначелник града Приштине и начелник управног округа чине Савет управног округа. У оквиру делокруга Савета, дефинисаног
Уредбом о начину рада Савета управног округа, Савет редовно одржава седнице у седишту Округа. Начелник управног округа најмање једном годишње подноси министру за државну управу и
локалну самоуправу извештај о раду Савета.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Косовском управном округу, као ужа унутрашња јединица, образован је Одсек за опште послове.
У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе, пружање стручне и техничке потпоре начелнику управног
округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама и подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, и други послови од значаја за рад
Управног округа.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0034 - Стручни и оперативни послови Косовског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи.
Опис: Пружање стручне и техничке подршке раду начелника Округа и окружним подручним јединицама органа државне управе.

ГЛАВА 53.26 - ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Пећки управни округ је образован Уредбом о управним окрузима и представља подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су
образоване за његово подручјје. Седиште округа је у Гораждевцу.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0035 - Стручни и оперативни послови Пећког управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима.
Опис: Програм обухвата активности којима се остварује сарадња са органима општина и градова у вршењу послова државне управе, као и обезбеђење материјално
финансијских услова за обављање послова округа.

ГЛАВА 53.27 - ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Призренски управни округ је образован Уредбом о управним окрузима и представља подручни центар државне управе.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0036 - Стручни и оперативни послови Призренског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Законом о државним службеницима.
Опис: Програм обухвата активности којима се остварује сарадња са органима општина и градова у вршењу послова државне управе, обезбеђење материјално
финансијских, смештајних и др. услова за обављање послова Округа.
Послови стручне и техничке подршке начелнику управног округа и послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

ГЛАВА 53.28 - КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Косовскомитровачки управни округ је образован Уредбом о управним окрузима и представља подручни центар државне управе. Налази се у југозападном делу Србије и има укупно 275.904
становника и површину од 2.119 км2. Седиште округа је у Косовској Митровици. Образован је за територије општина Косовска Митровица, Вучитрн, Лепосавић, Зубин Поток, Звечан и Србица.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0037 - Стручни и оперативни послови Косовско-митровачког управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Уредба о начину рада Савета управног округа.
Опис: Усклађивање рада окружних подручних јединица редовним одржавањем састанака са начелницима и шефовима инспекција и праћење остваривања
директива и инструкција, као и планова рада инспекцијских служби у Косовскомитровачком управном округу.

ГЛАВА 53.29 - КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Опште образложење корисника:
Косовско-поморавски управни округ је образован Уредбом о управним окрузима и представља подручни центар државне управе која обухвата окружне подручне јединице свих органа државне
управе које су образоване за његово подручје.Седиште округа је у Шилову. Косовскопоморавски управни округ обезбеђује канцеларијски материјал,евидентирање и архивирање поште за окружне
подручне јединице органа државне управе. Округу припадају четири општине и то: Каменица, Гњилане, Ново брдо и Витина.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Програмска активност: 0038 - Стручни и оперативни послови Косовско-поморавског управног округа
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима.
Опис: Програм обухвата активности којима се остварује сарадња са органима општина и градова у вршењу послова државне управе, обезбеђење материјално
финансијских, смештајних и др. услова за обављање послова Округа.

Раздео 54
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Опште образложење корисника:
Робне резерве су у јавној својини и њима управља Влада РС. Управне, стручне и економске послове везане за пословање робним резервама врши. Републичка дирекција за робне резерве као
директни буџетски корисник. Дирекција послује у складу са Законом о робним резервама. Робне резерве чине робе које су нужне за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у случају
ванредних ситуација (интервенција),поремећаја на тржишту,ратног стања. Робне резерве чине робе и то:
-пољопривредни и прехрамбени производи и материјал за репродукцију
- лекови, медицинска средства и опрема
-нафта и нафтни деривати
-опрема и роба за потребе железнице, поште, телекомуникација, енергетике и одбране и др.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2401 - Управљање робним резервама
Сектор: 24 - Интервенцијски програми и резерве
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Опис: У оквиру програма обављају се послови који доприносе постизању и одржавању оптималног нивоа робних резерви :Образовање , обнављање, смештај и чување робних резерви и
складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте. У оквиру програма спроводе се и 2 пројекта , изградње и одржавања резервоара.Робне резерве у Републици Србији образују се и
користе за обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају 1) Ванредних ситуација ,елементарних непогода, техничко –технолошких несрећа, катастрофа и других већих
несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању , или недовољно , односно нестабилно основно снабдевање(у даљем тексту ванредне
ситуације) 2) Наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту и 3) Ванредног или ратног стања. Снабдевеност становништва пољопривредним и
прехрамбреним производима, лековима, медицинским средствима и производима који су неопходни за живот људи и здравље животиња, као и стратешким сировинама и материјалима
за репродукцију од посебног су значаја или стратешког интереса за Републику Србију.
Циљ 1: Постизање оптималног нивоа робних резерви - на нивоу потреба од 45-90 дана у зависности од врста робе
Назив индикатора

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број дана

2016

5,25

5,25

5,25

5.25

Број дана

2017

15.5

17

18

20

Број дана

2017

8,2

9

10

12

број дана

2016

6,27

6,27

6.27

6,27

1. Повећање залиха робе -непрехранеЕВРОПРЕМИЈУМА по годинама
Koментар: Повећање залиха робе непрехране-ЕВРОПРЕМИЈУМА по годинама
Извор верификације: Залихе европремијума
упоређене са годишњом потрошњом на
територији РС по подацима Министарства
рударства и енергетике

2. Повећање залиха робе прехранепшеницe по годинама које чине
републичке робне резерве
Koментар: Повећање залиха робе прехранепшеницe по годинама које чине републичке
робне резерве
Извор верификације: Биланси пшенице
упоређени са годишњом потрошњом на
територији РС по подацима Министарства
пољопривреде,шумарства и водопривреде

3. Повећање залиха КУКУРУЗА по
годинама које чине републичке робне
резерве
Koментар: Повећање залиха КУКУРУЗА по
годинама које чине републичке робне резерве
Извор верификације: Биланси кукуруза
упоређени са годишњом потрошњом на
територији РС по подацима Министарства
пољопривреде,шумарства и водопривреде

4. Повећање залиха робе непрехране евродизела по годинама
Koментар: Повећање залиха робе
непрехране -евродизела по годинама
Извор верификације: Залихе евродизела
упоређене са годишњом потрошњом на
територији РС по подацима Министарства
рударства и енергетике

Програмска активност: 0002 - Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви
Програм коме припада: 2401 - Управљање робним резервама
Правни основ: Закон о робним резервама
Опис: Реализацијом ове програмске активности обезбеђује се стабилност на тржишту у случају: ванредних ситуација-елементарних непогода, техничко технолошких
несрећа, катастрофа и других већих непогода, услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно , односно нестабилно
основно снабдевање, наступања или непосредне опасности, озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања.
Робне резерве се образују набавком роба, уговарањем производње одређених производа или робном разменом. Набавка роба се врши у складу са Програмом
робних резерви, Финансијским планом и Планом набавки, а у циљу повећања нивоа залиха на нивоу пореба од 45 до 90 дана, у зависности од врста робе.
Куповином роба врши се допуна, одређивање нивоа и повећање потребних залиха. Највећа средства одвајају се за куповину пшенице, кукуруза, нафте и нафтних
деривата, лекова. Ова програмска активност се такође односи на санацију и техничко одржавање постојећих складишних капацитета Дирекције: обезбеђење
капацитета за смештај и чување робних резерви у складу са Програмом робних резерви и изградња нових складишних капацитета за смештај и чување нафте и
нафтних деривата у Смедереву и Пожеги.
Циљ 1: Обезбеђење оптималног нивоа непрехрамбених и прехрамбених роба робних резерви у циљу повећања робних резерви у циљу повећања на нивоу потреба од 45-90дана
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
Циљна вредност у 2019. Циљна вредност у 2020 год. Циљна вредност у 2021.
год.
год.
1. Број дана просечне
дневне потрошње
евродизела
Koментар: Извор верификације: Залихе
евродизела упоређене са
годишњом потрошњом на
територији РС по подацима
Министарства рударства и
енергетике

број дана

2016

6,27

6,27

6,27

6,27

број дана

2016

5,25

5,25

5.25

5,25

2. Број дана просечне
дневне потрошње
европремијума БМБ- 95
Koментар: Извор верификације: залихе
европремијума упоређене са
годишњом потрошњом на
територији РС по подацима
Министарства рударства и
енергетике

513

3. Број дана просечне
дневне потрошње
меркантилне пшенице
Koментар: Извор верификације: Биланси
пшенице упоређени са
годишњом потрошњом на
територији РС по подацима
Министарства
пољопривреде,шумарства и
водопривреде

број дана

2017

15.5

17

18

20

број дана

2017

8,2

9

10

12

4. Број дана просечне
дневне потрошње
меркантилног кукуруза
Koментар: Извор верификације: Биланси
кукуруза упоређени са
годишњом потрошњом на
територији РС по подацима
Министарства
пољопривреде,шумарства и
водопривреде

Програмска активност: 0003 - Складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте
Програм коме припада: 2401 - Управљање робним резервама
Правни основ: Закон о робним резервама
Опис: Ова програмска активност односи се на модернизацију и инвестиционо техничко одржавање постојећих складишних капацитета Дирекције опредељених за
чување обавезних резерви деривата нафте у складу са планским документима и изградња нових складишних капацитета за смештај и чување обавезних резерви
нафтних деривата. На основу Уредбе о методологији прикупљања и обраде података и обрачуну просечног дневног нето увоза, просечне дневне потрошње и
количина обавезних резерви нафте и деривата нафте и процењених података о потрошњи деривата нафте за 2013. годину утврђена је количина и структура 90-то
дневних обавезних резерви које је потребно формирати до 31.12.2022. године у укупном износу од 470.000 тона.
Циљ 1: Изградња резервоара и пратеће инфраструктуре на складишту нафтних деривата Смедерево у Смедереву
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Изградња једног
резервоара од 20 000 м3 на
инсталацији Смедерево у
Смедереву

%

2016

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

10

10

10

10

Koментар: Извор верификације: Закон о
робним резервама

Пројекат: 4001 - Изградња и одржавање резервоара на Инсталацији „Смедерево” у Смедереву
Програм коме припада: 2401 - Управљање робним резервама
Правни основ: Закон о робним резервама
Опис: Ова програмска активност односи се на изградњу и одржавање складишног простора за смештај и чување нафте и нафтних деривата на Инсталацији
Смедерево у СМЕДЕРЕВУ, а у циљу довођења капацитета складишта нафте и нафтних деривата РДРР на оптималан ново у складу са препорукама ЕУ, а ради
обезбеђења сигурности снабдевања РС енергијом и енергентима.
Циљ 1: Изградња и реконструкција резервоарског простора и пратеће инфраструктуре на инсталацији Смедерево
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

40

70

100

1. Изградња три
резервоара од 20 000 м3 и
пратеће инфраструктуре на
инсталацији Смедерево у
Смедереву
Koментар: Изградња три
резервоара од 20 000 м3 на
инсталацији Смедерево у
Смедереву
Извор верификације: Закон о
робним резервама

%

2016

10

Пројекат: 5001 - Складиште нафтних деривата „Пожега” у Пожеги
Програм коме припада: 2401 - Управљање робним резервама
Правни основ: Закон о робним резервама
Опис: Ова програмска активност односи се на завршетак свих потребних радова на складишту нафтних деривата у Пожеги. У циљу довођења капацитета складишта
нафте и нафтних деривата РДРР на савремени ниво у складу са препорукама ЕУ, а ради обезбеђења сигурности снабдевања Републике Србије енергентима
потребно је извести радове на изградњи аутопретакалишта, завршетак резервоара Р-5 и изградња новог резервоара Р-6 и пратеће инфраструктуре.

Циљ 1: Изградња резервоара, објеката и инфраструктуре на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност
1. Извођење радова на
изградњи
аутопретакалишта,
завршетак резервоара Р-5 и
изградња новог резервоара
Р-6 и пратеће
инфраструктуре

%

2016

20

Koментар: Извор верификације: Закон о
робним резервама и Програм
робних резерви

514

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

80

100

-

Раздео 55
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
Опште образложење корисника:
Делокруг Центра утвђен је Законом о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају. Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: Центар) је посебна
организација у чијој надлежности је обављање стручних послова који се односе на истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа, осталих несрећа и незгода у
железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном
саобраћају (у дањем тексту:несрећа). Центар је самосталан у раду и функционално и организационо и финансијски независтан од свих органа и организација надлежних за ваздушни, железнички и
водни саобраћај, као и свих правних и физичких лица чији интереси могу бити супротни задацима и овлашћењима Центра. Стручни послови који се односе на истраживање несрећа у ваздушном,
железничком и водном саобраћају су независни од кривичних истрага, или других паралелних истрага којима се утврђује одговорност или степен кривице. Центар може да спроводи истражне
поступке у сарадњи са надлежним органима за истраживање несрећа других држава, у складу са овим законом и ако је то предвиђено потврђеним међународним уговором.Надлежни правосудни
органи који воде истрагу могу Центру да доставе списе и исправе, односно копије, потребне за вођење поступка истраживања несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају., ако се тиме не
омета истражни поступак у складу са законом којим се уређује кривични поступак. Центром руководи Главни истражитељ који има положај директора посебне организације. Главног истражитеља
поставља Влада на пет година, на предлог председника Владе. Лице које се поставља за главног истражитеља мора да има и најмање девет година радног искуства у ваздушном, или железничком или
водном саобраћају. , од којих најмање три године радног искуства у пословима у вези са безбедношћу у ваздушном, железничком и водном саобраћају и истраживању несрећа. Главни истражитељ
има по једног помоћника- главног истражитеља у ваздушном, главног истражитеља у водном, и главног истражитеља у железничком саобраћају . Центар мже да ангажује и одговарајућа стручна лица,
органе, организације и одговарајућа правна лица за стручну помоћ, уз одређену накнаду у складу са дужином ангажовања и сложеношћу послова. Актом Владе биће усвојен План хитних мера у
случају несрећа ваздушном, железничком и водном саобраћају. Предвиђено је да у оквиру Центра буде формирана група за спровођење Плана хитних мера.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Сектор: 07 - Саобраћај и комуникације
Главни носилац: 14810 - МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Програмска активност: 0011 - Стручни послови организовања и спровођења истраживања несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја
Правни основ: Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају.
Опис: Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: Центар) је посебна организација у чијој надлежности је обављање стручних послова који се
односе на истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа, осталих несрећа и незгода у железничком саобраћају, врло
озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода у
водном саобраћају (у даљем тексту: несрећа). Центар прикупља и врши анализу података од значаја за безбедност сва три вида саобраћаја и предлаже мере за
спречавање нових несрећа. Делује самостално или у сарадњи са телима надлежним за истраживање несрећа других држава, ако је то предвиђено потврђеним
међународним уговором.
Циљ 1: Предлагање мера у циљу смањења несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
Базна година
Назив индикатора
Јединица мере
Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020 год.

Циљна вредност у 2021.
год.

-

-

-

1. Реализоване мере и
препоруке - ваздушни
саобраћај
Извор верификације:
Годишњи Извештај Центра
за истраживање несрећа у
ваздушном, железничком и
водном саобраћају

број

2015

5

Раздео 56
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

Опште образложење корисника: Национална академија за јавну управу (у даљем тексту: Национална академија) основана је Законом о Националној академији за јавну управу („Службени глaсник
РС“, број 94/17 – у даљем тексту: Закон), који је донет 19. октобра 2017. године, а ступио на снагу 27.октобра 2017. године. Сагласно члану 3. став 1. Закона, Национална академија је централна
институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије – са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих, која је у смислу члана 4.
Закона, али и утврђеног Законом о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени глaсник РС“, број 94/17) и Законом о изменама и допунама Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени глaсник РС“, број 113/17), надлежна у стручним и с њима повезаним извршним и другим пословима државне управе који се
односе на стручно усавршавање у јавној управи из члана 2. став 1. Закона.
Национална академија је образована као орган државне управе – посебна организација, са својством правног лица, над чијим радом надзор врши министарство у чијем делокругу су послови који се
односе на систем државне управе. Делокруг рада Националне академије утврђен je у члану 4. Закона којим је прописано да Национална академија обавља стручне и с њима повезане извршне и
друге послове државне управе.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0615 - Стручно усавршавање у јавној управи
Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Опис: Национална академија за јавну управу је централна институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, са статусом јавно признатог организатора
активности неформалног образовања одраслих. Основана је Законом о Националној академији за јавну управу („Сл. гласник РС“, бр 94/2017 од 19.10.2017. године) а са радом је почела
јануара 2018. године.
У оквиру програма "Систем стручног усавршавања у јавној управи" се реализују активности који се односе на: 1) системско прикупљање и обраду података у вези са унапређењем рада и
стручних капацитета јавне управе и података који су од значаја за развој, припрему, спровођење, верификацију и вредновање програма стручног усавршавања и вођење одговарајуће
документационо информационе базе; 2) креирање и развој методологије и стандардних инструмената за припрему и спровођење програма стручног усавршавања; 3) акредитацију
програма стручног усавршавања у јавној управи; 4)акредитацију спроводилаца обука у јавној управи; 5) припрему, спровођење и развој општих програма стручног усавршавања и
програма обуке руководилаца; 6)пружање стручне помоћи и координацију остваривања послова у вези са припремом и спровођењем посебних програма стручног усавршавања
носиоцима обавезе припреме и спровођења тих програма; 7) спровођење других програма стручног усавршавања, утврђених у складу са законом, који јој буду поверени; 8) припрему и
спровођење програма обуке предавача, ментора, коуча и других реализатора програма стручног усавршавања, као и на њихову селекцију и акредитацију; 9)праћење ефеката спровођења
програма стручног усавршавања и развоја; 10)сарадњу са службом, односно телом надлежним за послове управљања кадровима, односно стручно усавршавање запослених у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе; 11) истраживачко аналитичке послове и сарадњу са научним организацијама; 12) учешће у успостављању и одржавању сарадње са
домаћим, страним и међународним институцијама, организацијама и удружењима и управљање пројектима међународне подршке у вези са пословима које обавља; 13) старање о чувању
материјала припремљених у оквиру програма стручног усавршавања (депозит), организовање и чување библиотечко-информационе грађе и медијатеке, литературе, предавања,
дидактичких материјала, презентација и других релевантних докумената који настану у току остваривања стручног усавршавања; 14) издавање публикација и обављање друге издавачке
делатности;15) друге послове утврђене законом.
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Циљ 1: Унапређивање капацитета запослених у јавној управи
Назив индикатора
1. Број полазника различитих облика
стручног усавршавања које је Национална
академија реализовала
Извор верификације: вебсајт Националне
академије за јавну управу

2. Просечна општа оцена спроведених
обука
Извор верификације: вебсајт Националне
академије за јавну управу
3. Проценат реализованих програма обука
које је Национална академија спровела у
складу са усвојеним програмима стручног
усавршавања
Извор верификације: вебсајт Националне
академије за јавну управу

Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљна вредност у 2019.
год.

Циљна вредност у 2020.
год.

Циљна вредност у 2021.
год.

број

2018

0

6000

9000

9000

оцена

2018

0

4.3

4.3

4.3

%

2018

0

70

80

85

Програмска активност: 0001 - Администрација и управљање
Програм коме припада: 0615 - Стручно усавршавање у јавној управи
Правни основ: Закон о Националној академији за јавну управу, Закон о државној управи, Закон о државним службеницима
Опис: У Сектору за припрему програма обуке и управљање квалитетом обављају се послови који се односе на: припрему Предлога Општег програма обуке,
Предлога Програма обуке руководилаца и Предлога Програма стручног оспособљавања у органима државне управе; пружање стручне помоћи у припреми
посебних програма обука као и других програма стручног усавршавања који се повере Академији; пружање административно-техничке подршке у раду Програмског
савета и координацијом рада програмских комисија; учешће у припреми прописа из делокруга Сектора; развој методологије и стандардних инструмената за
утврђивање потреба за стручним усавршавањем у јавној управи; спровођење процене потреба за стручним усавршавањем запослених у јавној управи; утврђивање
стандарда за управљање квалитетом обука службеника у јавној управи; аналитичко-истраживачке активности; анализу извештаја о реализованим обукама и
оствареним ефектима обука; координицију спровођења електронског учења и развој електронског учења и интерактивног наставног материјала и друге послове из
области утврђивања потреба, припреме програма, развоја система стручног усавршавања и дигитализације стручног усавршавања.
У Сектору за спровођење програма обуке обављају се послови који се односе на: припрему плана реализације програма обука и потребних ресурса; организацију и
координацију процеса реализације обука у седишту Академије и ван седишта; спровођење процеса акредитације предавача, реализатора и спроводилаца
програма; координацију сарадње са лицима у органима јавне управе задуженим за планирање и спровођење стручног усавршавања; старање о организационим и
техничким условима за реализацију програма обука; учешће у припреми прописа из делокруга Сектора; припрему периодичних извештаја и унос података у базу
података; верификацију обука; администрирање онлајн курсева; организовање и чување материјала, медијатеке, литературе и других докумената који настану у
току реализације обука; давање предлога за унапређење процеса спровођења обука; учешће у припреми и спровођењу програма обуке предавача и реализатора
обука; организацију коучинг разговора и менторских програма; утврђивање ефеката реализованих програма обука; израду периодичних извештаја о евалуацији
програма стручног усавршавања и друге послове из области спровођења програма стручног усавршавања
У Сектору за међународну сарадњу и пројекте обављају се послови који се односе на: успостављање и одржавање сарадње са међународним партнерима и
институцијама за образовање и усавршавање службеника у јавној управи; преговарање о платформи и припрему полазних основа за закључивање споразума о
сарадњи са партнерима; сарадњу са научно-истраживачким организацијама, донаторима и организацијама цивилног друштва; припрему предлога пројеката и
спровођење пројеката; праћење и извештавање о спровођењу пројеката и друге послове из области међународне сарадње и управљања пројектима
У Сектору за финансијске, опште и информатичке послове обављају се послови који се односе на: припрему прописа из делокруга Академије; припрему мишљења о
предлозима и нацртима аката која припремају други органи који су у вези са делокругом Академије; радне односе и припрему аката о правима, обавезама и
одговорностима државних службеника и намештеника у Академији; приступ информацијама од јавног значаја; безбедност и здравље на раду; финансијскоматеријалне и рачуноводствене послове; припрему финансијског плана Академије; старање о успостављању и функционисању система финансијског управљања и
контроле; израду Плана јавних набавки и његовог спровођења за потребе Академије; издавачку делатност; вођење централне евиденције програма стручног
усавршавања; развој и унапређење информационог система за подршку стручном усавршавању запослених у јавној управи; старање о коришћењу рачунара и
одржавања мреже и информационих система и евиденција које користи и води Академија; израду и ажурирање интернет презентације Академије и друге послове
из области правних, финансијских, општих и информатичких послова.
других држава, ако је то предвиђено потврђеним међународним уговором.
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